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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data; 9.08.2019]

Për: ”SALILLARI” shpk, me NUIS J62903125G, adresa: Lagjja “Vorë”, Rruga e vjetër

Vorë-Marikaj, km1, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-27970-06-21-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikualifikimi i Sheshit Italia, kohëzgjatja e kontratës 3
muaj.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. ALB-STAR shpk me NUIS J62903512W.

Vlera 299,641,347.83 lekë pa tvsh, (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e
dyzetë e një mijë e treqind e dyzet e shtatë pikë tetëdhjetë e tre).

2.Bashkimi i operatorëve ekonomikë, “4 A-M” shpk me NUIS K92005016L & “ED
Konstrukstion” shpk me NUIS K61625001I,

Vlera 270,047,372 lekë pa tvsh, (dyqind e shtatëdhjetë milion e dyzetë e shtatë mijë e
treqind e shtatëdhjetë e dy).

3. FUSHA shpk, me NUIS J61922018S.

Vlera 308,301,703.76 lekë pa TVSH (treqind e tetë milion e treqind e një mijë shtatëqind
e tre pikë shtatëdhjetë e gjashtë).

4. SALILLARI shpk, me NUIS J62903125G.

Vlera 218,914,644 lekë pa TVSh, (dyqind e tetëmbëdhjetë million e nëntëqind e
katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqinde e dyzetë e katër).

5. GJIKURIA shpk, me NUIS J62903456H.

Vlera, nuk ka dorëzuar ofertë.



Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 GJIKURIA shpk, me NUIS J62903456H.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, “SALILLARI” shpk, me
NUIS J62903125G, me adresë: Lagjja “Vorë”, Rruga e vjetër Vorë-Marikaj, km1, Tiranë,
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 218,914,644 lekë pa TVSh,
(dyqind e tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e dyzetë
e katër) dhe me TVSH 262,697,572 lekë (dyqind e gjashtëdhjetë e dy milion e
gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e dy), është identifikuar
si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, në adresën
Rruga “Sami Frashëri”, nr.10 Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë
të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.08.2019.

Ankesa: nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Drejtor Ekzekutiv

Dritan Agolli


