
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 03.04.2019

Për: Bashkimi i operatoreve ekonomik"FLONDI KONSTRUKSION"&"ED KONSTRUKSION
"Sh.P.K. perfaqesuar nga shoqeri"FLONDIKONSTRUKSION"Sh.P.K.Sarande.

Procedura e prokurimit:Tender i hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-05414-01-28-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: :" Rikonstruksion I rrugeve te brendeshme ne fshatrat e
Bashkise Dropull 2019 dhe murri mbajtes ne Vodhine.
" kohëzgjatja e kontratës 60 dite.

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike dt.04 Shkurt 2019 nr.5

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. NEAL-86 NIPT : K04814851T

KUPA NIPT : K51615512C

Vlera16.082.150(Gjashtembedhjete milion e tetedhjete e dy mije e njeqind e pesedhjete )leke pa
tvsh

2."ERAL CONSTRUCTION COMPANY NIPTI :K82230002K

AL-ASFALT NIPT : K81511508A

Vlera18.000.112 (Tetembedhjete milion e njeqind e dymbedhjete mije)leke pa tvsh

3."FLONDI KONSTRUKSION" Sh.P.K. NIPTI:J74818819M

ED KONSTRUKSION NIPT :K61625001I

Vlera21.287.518(Njezet e nje milion e dyqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind e tetembedhjete
mije)leke pa tvsh

4. MANE/S NIPT : J64103865K

BE-IS NIPT : K71412003A

Vlera21.799.112 (Njezet e nje milion e shtateqind e nenentedhjete e nente mije e njeqind e
dymbedhjete) leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. NEAL-86 NIPT : K04814851T

KUPA NIPT : K51615512C

2."ERAL CONSTRUCTION COMPANY NIPTI :K82230002K AL-ASFALT



NIPT : K81511508A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1- NEAL-86 NIPT : K04814851T

KUPA NIPT : K51615512C

Bashkimi i operatoreve NEAL-86 dhe KUPA me vlere 16.082.150 leke rezulton me oferte
anomalisht te ulet.
KVO-ja dergoi ne menyre shkresore kerkesen per sqarim me nr prot 478 date13.03.2019 firmes
NEAL-86 dhe KUPA.
Bashkimi i operatoreve NEAL-86 dhe KUPA nuk u paraqiten per te dhene shpjegime ne lidhje me
oferten anomalisht te ulet. (proces-verbali i dates 21.03.2019) .
2."ERAL CONSTRUCTION COMPANY NIPTI :K82230002K AL-ASFALT
NIPT : K81511508A.

Me date 25.03.2019 dhe prot. 528 njofton se terheq oferten e saj nga kjo procedure prokurimi.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine "Flondi"Sh.P.K.Sarande se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Vlera21.287.518(Njezet e nje milion e dyqind e
tetedhjete e shtate mije e peseqind e tetembedhjete mije)leke .

pikët totale të marra 100 është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë zyrave te Bashkise Dropull me adrese Jergucat
Gjirokaster kati II zyra juridike sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 10 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. MANE/S NIPT : J64103865K & BE-IS NIPT : K71412003A

, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 21.799.112 (Njezet e nje milion e
shtateqind e nenentedhjete e nente mije e njeqind e dymbedhjete) leke pa tvsh.

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 25.03.2019

Ankesa:s ka

Titullari i autoritetit kontraktor
Ahilea DEÇKA


