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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 HIMARË

Nr._______ Prot. Himarë , më 07.01

.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “EREDA” shpk me NIPT:

J84407807P dhe “COGREN” shpk me NIPT: J74818825K. Me adresë: Vlore Sarande

SARANDE Lagjja nr.4, rruga Selim Islami, pallati nr.6, shkalla 1, kati 1.

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim ( Elektronike ).

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“ Rikonstruksioni i segmentit rrugor ne Qender te

Fshatit Sasaj”

Numri i References: REF-93142-11-07-2018

Fondi limit: 4.274.366 (kater milion e dyqinde e shtatedhjete e kater mije e treqinde e

gjashtedhjete e gjashte) PA TVSH

Burimi i Financimit : Te ardhurat e veta

Kohëzgjatja e kontratës: 45(dyzete e pese) dite

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë dy operator ekonomik , dhe konkretisht:

1. Operatori ekonomik MANE/S shpk me NIPT: J64103865K dhe oferte ekonomike

3.433.333 ( tre million e katerqinde e tridhjete e tre mije e treqinde e tridhjete e tre

leke) pa TVSH.

2. Bashkimi I operatoreve ekonomike “EREDA” shpk me NIPT: J84407807P dhe

“COGREN” shpk me NIPT: J74818825K me oferte ekonomike 4.106.970 (kater

milion e njeqinde e gjashte mije e nenteqinde e shtatedhjete leke) pa TVSH.

* * *

Është s’kualifkuar operatori ekonomik “MANE/S” shpk per arsye se me kerkesen e vet te

depozituar prane autoritetit kontraktor eshte terheq nga procedura. Duke iu referuar

procedurës së lartpërmendur, informojmë se BOE “EREDA” shpk me NIPT: J84407807P

dhe “COGREN” shpk me NIPT: J74818825K me oferte ekonomike 4.106.970 (kater
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milion e njeqinde e gjashte mije e nenteqinde e shtatedhjete leke) pa TVSH.

, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4.106.970 (kater milion e njeqinde

e gjashte mije e nenteqinde e shtatedhjete leke) pa TVSH është identifikuar si oferta e

suksesshme. Adresa: Fier Fier FIER Lagjja"Sheq i Madhe,rruga"Koçi Papuciu",banese

private.Nr 53

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë BASHKIA HIMARE, kopjen e nënshkruar të

formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, brenda 30 (TRIDHJETE) 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 siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date

20.11.2007 “Për prokurimin publik”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2018.

Ankesa: ka ose jo : Nuk ka patur

AUTORITETI KONTRAKTOR

_________________

JORGO GORO


