
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: „JOGI“sh.p.k

Procedura e prokurimit: «Rikostruksioni i Rrugëve të lagjes së Spitalit.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-10709-02-26-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 29,165,301(njëzetë e nëntë milion e njëqind e
gjashtëdhjetë e pesë mijë e treqind e një”)lekë pa tvsh

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. Jogi sh.p.k ” J63229478K

Vlera 29,048,539 (njëzetë e nëntë milion e dyzetë e tetë mijë e pesëqind e tridhjetë e nëntë)lekë
pa tvsh.

sh.p.k

2. BO”Spektri”sh.p.k & ”6Dplan” sh.p.k

J62903555F & L62717405H

Vlera 24,551,234,5(njëzetë e katër milion e pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e tridhjetë
e katër presje pesë)lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. BO”Spektri”sh.p.k & ”6Dplan” sh.p.k

J62903555F & L62717405H

Vlera 24,551,234,5(njëzetë e katër milion e pesëqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e tridhjetë
e katër presje pesë)lekë pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Operatorët ekonomikë nuk kanë arritur të dëshmojnë përmbushjen e kriterit 12 të kërkuar në
DST.

2. Operatori ekonomik “6D Plan” sh.p.k se nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e kriterit 2.3
të kërkuar në DST.

3.Operatori ekonomik “6D Plan” sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e kriterit 6 të
DST çka bie në kundërshtim me kushtet e vendosura në DST.

4.Operatorët ekonomikë nuk kanë arritur të dëshmojne përmbushjen e kriterit 8 të DST.

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë JOGI sh.p.k se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej 29,048,539 (njëzetë e nëntë milion e dyzetë e tetë mijë e
pesëqind e tridhjetë e nëntë)lekë pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Këlcyrë sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 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 vijohet
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 05.04.2019.

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Klement NDONI


