
Nipt L62017028A

Adresa: Rruga Unaza, Nr. 73, Bashkia Vore, Qyteti Vore.

Nr_______prot Vore, me

___/___/2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: ”KASTRATI” sh.p.k. adrese: Lagjia 14, Rruga “Tiranes”, Ura e Dajlanit, DURRES

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96919-12-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: duke filluar nga data e lidhjes se kontrates sipas menyres se

parashikuar ne kontrate.

Fondi limit: 1.000.000

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 x

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

1. ”KASTRATI” sh.a. K 21711502 V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Marzhi i fitimit 7,90

(me numra dhe fjalë)

2. “EROIL” sh.a. L 32230076 S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Marzhi i fitimit 9,00

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

“EURO-CONTINENT”

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur te gjitha dokumentat e kerkuara nga Autoriteti Kontraktor



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ”KASTRATI” sh.a. adrese: Lagjia 14,

Rruga “Tiranes”, Ura e Dajlanit, DURRES se oferta e paraqitur, me Marzhin e fitimit :

7,90./pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Vora sh.a. Rruga
Unaza, Nr. 73, Bashkia Vore, Qyteti Vore. sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi si dhe e
percaktuar nga Autoriteti Kontraktor brenda 5 diteve

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj 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 për prokurimet publike
nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë datë 21/12/2018

Ankesa: ka ose jo nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Aldo SHESHAJ


