
Nr. prot Peshkopi, me:
08.11.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Subjektin: RADIKA shpk, me numer Nipti: J77304705D, me Administrator, z.
Bekim Torba, me adrese: Diber, Peshkopi, Lagjja Gjok Doçi.

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim.

Numri i referencës së procedurës REF-89650-10-11-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i godinave ne pronesi te Njesive te
Qeverisjes Vendore per Strehim Social, Bashkia Diber, me afat punimesh 30 (Tridhjete)
dite nga momenti i fillimit te punimeve.

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. Subjekti: EGLAND, me numer Nipti: J96829419D, me  Objekt Aktiviteti: Ne
fushen e projektimeve e te ndertimit te veprave te ndryshme te infrastruktures.Ndërtime e
mirëmbajtje rrugësh dhe linjash hekurudhore. Ndërtime civile dhe rikonstruksione.

Ndërtime ujësjellsash dhe kanalizime. Objekte industriale, bujqesore, social ... I cili ka
paraqitur oferten ekonomike me vlere 3 901 501 (Tre milion e nenteqind e nje mije
e peseqind e nje) leke pa TVSH.

2. Subjekti: ELDA-VL, me numer Nipti: K67106202W, me  Objekt
Aktiviteti: Kryerjen e punimeve te ndertimit, ushtrimin e aktivitetit ne fushen e ndertimeve
publike, ndertime civile, pallate , rruge, ura, ujesjellesa, kanalizime, pastrim gjelberime.

Import eksport, tregetim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshe... I cili ka paraqitur
oferten ekonomike me vlere 0 (zero) leke pa TVSH.

3. Subjekti: RADIKA shpk, me numer Nipti: J77304705D, me   Objekt
Aktiviteti: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe
mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime,
ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, kabinat e transformatorëve, lin...

I cili ka paraqitur oferten ekonomike me vlere 5 464 088 (pese milion e katerqind e
gjashtedhjete e kater mije e tetedhjete e tete) leke pa TVSH.



Jane skualifikuar operatoret ekonomike si me poshte:

1. Subjekti: EGLAND, me numer Nipti: J96829419D, me  Objekt Aktiviteti: Ne
fushen e projektimeve e te ndertimit te veprave te ndryshme te infrastruktures.Ndërtime e
mirëmbajtje rrugësh dhe linjash hekurudhore.Ndërtime civile dhe rikonstruksione.Ndërtime

ujësjellsash dhe kanalizime. Objekte industriale, bujqesore, social ... I cili ka paraqitur
oferten ekonomike me vlere 3 901 501 (Tre milion e nenteqind e nje mije e
peseqind e nje) leke pa TVSH.

(Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “EGLAND” sh.p.k eshte klasifikuar si oferte
anomalisht e ulet dhe rrjedhimisht skualifikohet nga kjo procedure prokurimi bazuar ne
nenin 56 pika 2 te ligjit Nr. 9643, dt 20.11.2006 , “ Per prokurimin publik”, I ndryshuar)

2. Subjekti: ELDA-VL, me numer Nipti: K67106202W, me  Objekt
Aktiviteti: Kryerjen e punimeve te ndertimit, ushtrimin e aktivitetit ne fushen e ndertimeve
publike ,ndertime civile , pallate , rruge , ura , ujesjellesa,kanalizime , pastrim gjelberime.

Import eksport, tregetim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshe... I cili ka paraqitur
oferten ekonomike me vlere 0 (zero) leke pa TVSH.

(Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik ELDA-VL sh.p.k eshte klasifikuar si oferte e pa
plote dhe rrjedhimisht skualifikohet nga kjo procedure prokurimi)

* * *

Referuar procedurës së lartepërmendur, informojmë Operatorin ekonomik:
Subjekti: RADIKA shpk, me numer Nipti: J77304705D, me Administrator, z. Bekim
Torba, me adrese: Diber, Peshkopi, Lagjja Gjok Doçi, me  Objekt Aktiviteti: Punime
gërmimi në tokë,ndërtime civile dhe industriale,rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe
industriale, veshje fasadash, rrugë ,autostrada, mbikalime, ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje,

ndërtime për n/stacione, kabinat e transformatorëve, lin... I cili ka paraqitur oferten ekonomike
me vlere 5 464 088 (pese milion e katerqind e gjashtedhjete e kater mije e tetedhjete e tete)
leke pa TVSH, qe është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqitni pranë Bashkise Diber, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (Pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata
do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar
me një vlerë të përgjithshme prej [--], 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 31.10.2018.

Ankesa: Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

MUHAREM RAMA


