Shtojca 15

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
06.08.2018
Për:

NG STRUCTURES SHPK
Shqipëri, Gjirokastër, Tepelenë, Lagjja "Selam Musai", Rruga "Dule Dalani", Nr.pasurie
14/324, Zona Kadastrale 3574, Ndertesa nr.2, Kati i dytë, Kodi postal 6301.

Procedura e prokurimit:
Numri i referencës së procedurës: REF-77261-06-30-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetësore Nr.8. Tiranë, e
parashikuar të përfundoje brenda 30 ditëve nga lidhja e kontratës.
Publikime të mëparshme: Publike datë 09 Korrik2018, nr.27
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
çmimi më i ulët X
oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:
1. ELDA-VL
K67106202W
Vlera: 0 (zero) lekë
2. NG STRUCTURES
L79326502O
Vlera: 3’261’600 (Tre milion e dyqind e gjashtëdhjetë e njëmijë e gjashtëqind) lekë
2. EURONDERTIMI 2000
K02003001O
Vlera: 2’651’040 (Dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e njëmijë e dyzet) lekë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. ELDA-VL
K67106202W
2. EURONDERTIMI 2000 K02003001O

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. ELDA-VL Shpk: Operatori Ekonomik nuk ka paraqiture oferte (duke mos paraqitur
asnjë dokument përveç Ekstraktit Historik) rrjedhimisht është klasifikuar si ofertë
anomalish e ulët.

2. EURONDERTIMI 2000 Shpk: Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur ofertën e plotë
me të gjitha zërat e punimeve (preventiv i paplotësuar me çmime) sipas preventivit
për ofertë.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë NG STRUCTURES SHPK me
adresë: Shqipëri, Gjirokastër, Tepelenë, Lagjja "Selam Musai", Rruga "Dule Dalani", Nr. Pasurie
14/324, Zona Kadastrale 3574, Ndërtesa nr.2, Kati i dytë, Kodi postal 6301.
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3’261’600 (Tre milion e dyqind e
gjashtëdhjetë e njëmijë e gjashtëqind) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendra Shëndetësore nr. 8 me adresë:
Rr.Sulejman Delvina, pall Moskat shk 2/1, NJA nr. 5, Tiranë, Tel. 355 42 223367.
Dokumentacionin përkatës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve
nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.07.2018
Ankesa: Nuk Ka

Titullari i autoritetit kontraktor
Blerta Berberi

