
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE,BASHKIA KORÇE

Date 13.11.2018

Për: Shqerine, “SI & CO COMPANY” SH.P.K me NIPT L21420002F Tirane Tirane TIRANE Rruga
Pjeter Bogdani Nr.14, Pallati Nr 20/4.

Procedura e prokurimit: “Rimorkiator”

Numri i referencës së procedurës/loti : REF-89197-10-09-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim realizimin e blerjes se mjetit rimorkiator.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Shoqeria “SINANI TRADING” SH.P.K, NIPT J64103483H me vleren:

1,397,500 (nje milion e treqind e nentedhjete e shtate mije e peseqind ) leke

2. Shoqeria “SI & CO COMPANY” SH.P.K, NIPT L21420002F dhe me vleren:

1,616,000 (nje milion e gjashteqind e gjashtembedhjete mije) leke

3. Shoqeria “GAJD COMPANY” SH.P.K, NIPT K79631501Q me vleren:

1,622,000 (nje milion e gjashteqind e njezet e dy mije) leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqeria “SINANI TRADING” SH.P.K, per arsye se:
Eshte terhequr nga oferta me shkresen protokolluar me nr. 1003/1 të datës 02.11.2018.

2. Shoqeria “GAJD COMPANY” SH.P.K, per arsye se:
Nuk ka paraqitur dokumente qe vertetojne plotesimin e kritereve teknike dhe financiare te operatorit



ekonomik ne kundershtim me kriteret e dokumenteve standarte te tenderit.
Nuk jane paraqitur deklaratat perkatese sipas shtojcave te publikuara ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “SI & CO COMPANY” SH.P.K, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të 1,616,000 (nje milion e gjashteqind e gjashtembedhjete mije) leke pa
tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes se Sherbimeve Publike,Bashkise Korçë
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa per lidhjen e kontrates.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet 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 : 05.11.2018

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ILIRJAN DINELLARI


