
BASHKIA FINIQ
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 19 / 12 / 2018

Për: Operatorin ekonomik; “Jody Company” sh.p.k Nipt J94824803M adrese “Rruga e
Flamurit” Sarande

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur elektronike”

Fondi limit ;12 469 313 ( dymbedhjete milion katerqind e gjashtedhjete e nente mije
treqind e trembedhjete) leke pa t.v.sh

Objekti: “Rikonstruksion i Rruges Karroq ”

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-93229-11-07-2018

Burimi i Financimit:Bashke financim Keshilli qarkut Vlore dhe Buxheti i Bashkisë Finiq

Data zhvillimit te procedures. 10/12/2018, ora 11:00.

Afati ekzekutimit kontrates ; 180 dite kalendarike

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): jo

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

 Shendelli shpk Nipt K07924803N me vlere te paraqitur 12 310 787 dymbedhjte milion
treqind e dhjete mije shtateqind e tetedhjete e shtate leke pa t.v.sh

 Jody Company sh.p.k Nipt J94824803M me vlere te paraqitur 12 193 657
(dymbedhjete million njeqind e nentedhjete tremije gjashteqind e pesedhjete e shtate)
leke pa t.v.sh

Te skualifikuar; JO

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Jody
Company” sh.p.k Nipt J94824803M me vlere te paraqitur 12 193 657 (dymbedhjete
million njeqind e nentedhjete tremije gjashteqind e pesedhjete e shtata) leke pa t.v.sh është
identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Finiq,Zyra Juridike, me adrese Finiq-
Delvine ,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 11/12/2018

Ankesa: S`ka pasur

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
LEONIDHA HRISTO


