
Shtojca 15

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[31.12.2018]

Për: [“FLONJA” sh.p.k]

“FLONJA” sh.p.k add: Tirane Tirane TIRANE Rruga Irfan Tomin, Pallati 28,
Shk.3, Ap.4, Kati 2

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -96870-12-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksioni i vatrave te kultures Zagorie]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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.OE: Shoqeria “2N” sh.p.k NIPT L 31615017 L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 810 085 ( teteqind e dhjete mije e tetedhjete e pese) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2.OE: Shoqeria “FLONJA” sh.p.k NIPT J 71826003 M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 792 669 ( shtateqind e nendedhjete e dy mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nende) leke
pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3.OE:Shoqeria “KEVIN KONSTRUKSION” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë

Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion teknik si dhe oferte.



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE: Shoqeria “2N” shpk NIPT L 31615017 L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. OE: Shoqeria “KEVIN KONSTRUKSION” sh.p.k

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. OE: Shoqeria “2N” shpk NIPT L 31615017 L, ,me oferte ekonomike me vlere 810
085 ( teteqind e dhjete mije e tetedhjete e pese) leke pa tvsh, nuk i ploteson te gjitha kriteret e
vecanta te kualifikimit dhe rrjedhimisht s’kualifikohet. Paraqitja e mungesave si me poshte
vijon:

-MUNGON VERTETIM NGA ORGANET TATIMORE PER SHLYERJEN E TATIMEVE
SIPAS LEGJISLACIONIT NE FUQI

-MUNGON EKSTRAKTI TREGTAR

-MUNGON SHTOJCA 4 DEKLARATA MBI PERMBUSHJEN E KRITEREVE TE
PERGJITHSHME

-MUNGON AKT EKSPERTIZA NGA EKSPERTI KONTABEL I BILANCEVE
2015,2016,2017.

2. OE: Shoqeria “KEVIN KONSTRUKSION” sh.p.k

,me e cila nuk ka paraqitur asnje dokumentacion teknik si dhe oferte , nuk i ploteson te gjitha
kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit dhe rrjedhimisht s’kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ “FLONJA” sh.p.k ]
. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 792 669 ( shtateqind e nendedhjete e dy
mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nende) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Libohove Lagjia “Linua” Libohove ]
sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 15 ( pesembedhjete)
diteve ditëve nga dita e marrjes/publikimittë 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 [ska ], 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 _21.12.2018

Ankesa: ka ose jo Nuk ka ankesa

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Luiza MANDI


