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___________________ ____________________

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.1 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

DREJTORIA E PLANIFIKIMEVE DHE MENAXHIMIT

Nr._______prot. Tiranë, më____. ____. 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “Fusha ” sh.p.k me Nipt: J61922018S me Adresë: “Njësia Bashkiake

Nr.2, Rruga “Murat Toptani”, përballë “Kinema Milenium”, Godina Nr. 3

pedonalja Tiranë, me Administrator Z. Shkëlqim Fusha.

1. Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

2. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92499-11-01-2018

3. Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim i Lulishteve”

4. Fondi Limit: 7 900 000 (shtatë milion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh

5. Burimi i të ardhurave: Bashkia Tiranë.

6. Kohëzgjatja e kontratës: Nga data e lidhjes së kontratës deri më

31.12.2018

7. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

8. Data e zhvillimit të procedures: 12.11.2018 Ora: 11:00

Njoftojme se ka qenë pjesëmarrës në procedurë vetëm një operatorë ekonomik si

më poshtë:

1. Oferta e paraqitur nga :

Operatori ekonomik “Fusha” shpk me Nipt J61922018S me ofertë

ekonomike:

7 821 009.60 (shtatë million e tetëqind e njëzet e një mijë e nëntë pikë

gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh dhe 9 385 211.52 ( nëntë million e treqind e tetëdhjetë

e pesë mijë e dyqind e njëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e dy)lekë me tvsh.
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Shqyrtohet oferta e paraqitur nga ofertuesi “Fusha” shpk me Nipt J61922018S

nga ku rezulton se:

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim

 I plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk rezulton anomalisht e ulët.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se operatori ekonomik “Fusha”

shpk e përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit

referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në

mbështetje të Vendimit Nr.914 të Këshillit të Ministrave dt. 29.12.2014 “Për

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Nga shqyrtimi i këtyre ofertave në mbështetje me nenin 53 të Ligjit Nr. 9643,

datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe dokumentave të

tenderit të miratuar, u konstatua se oferta e “Fusha” shpk është në përputhje me

kërkesat e tenderit, duke e shpallur si ofertë të vlefshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr.1 të

Punëtorëve të Qytetit, Tiranë për sigurimin dhe nënshkimin e kontratës siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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, siç

parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik”, i ndryshuar.

Klasifikimi u bë me datë 14.11.2018 në sistemin elektronik të APP-së

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arlinda Binjaku



Adresa: Rruga “5 Maji”, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri.Tel: +355697037595 3


