
Shtojca 13      

  

  BASHKIA SARANDË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data : 23.10.2020 

Nga: [Bashkia Sarandë] 

Për: [“ED KONSTRUKSION” SHPK me  NIPT(NUIS): K61625001I. Adresa: Njësia 

Administrative Nr.7, Rruga “Frederik Shiroka”, Ndërtesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6 .] 

Procedura e prokurimit: [Kërkesë për Propozime,  Punët,  Prokurim elektronik] 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Shtrimi me beton i rrugës tek kryqëzimi i shkollës Gjashtë, 

shtrim dhe rehabilitim rrugësh të brëndshme të Gjashtës ,Lekurës me ndriçim.] 

Fondi limit:   [10 000 000 ( dhjete milion   leke) pa TVSH] 

Numri i referencës së procedurës/lotit: [  REF-72963-09-24-2020 ] 

Burimi i financimit: [Buxheti i Bashkisë  ] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [2020]  

 

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. “ED KONSTRUKSION” SHPK me  NIPT(NUIS): K61625001I. 

 

Vlera (me numra dhe fjalë):   9 892 595.3 ( nente milion e tetëqind e nentedhjete  e dy mije e 

pesëqind e nentedhjete  e pese presje tre )  lekë   pa TVSH. 

2.“NEAL-86” SHPK me  NIPT(NUIS): K 04814851 T. 

 

Vlera (me numra dhe fjalë):   9 921 419.3 ( nente milion e nenteqind e njezete e nje mije e 

katërqind e nentemedhjete presje tre )  lekë   pa TVSH. 

ë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

“NEAL-86” SHPK me  NIPT(NUIS): K 04814851 T 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:Operatori Ekonomik nuk përmbush kriteret e DST-ve.. 

 

 

 



 2 

 

* * * 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, njoftohet  [ “ED KONSTRUKSION” SHPK me  

NIPT(NUIS): K61625001I. Adresa: Njësia Administrative Nr.7, Rruga “Frederik Shiroka”, 

Ndërtesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6 ] , se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej       

[9 892 595.3 ( nente milion e tetëqind e nentedhjete  e dy mije e pesëqind e nentedhjete  e pese 

presje tre )  ]  Lekë   pa TVSH. është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarandë, Rruga Abedin Dino, lagjia Nr. 2,] 

kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)  ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  Në rast se nuk 

pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i 

ofertës suaj  dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues Vlera (me numra dhe fjalë)  ------ ) Lekë      

pa TVSH  ne klasifikimin perfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 

20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12. 10.2020. 

 

Ankesa: Nuk ka ankesë 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë.  

 

 

KRYETARI I  AUTORITETIT KONTRATOR 

 

BASHKIA SARANDË 

ADRIAN GURMA 

 


