
BASHKIA BULQIZE
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

BULQIZE

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

11.04.2019

Për: “SHEHU”. Shpk , Diber Maqellare MAQELLARE , me Nipt: J66702707S
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-14362-03-19-2019

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ” Blerje materiale pastrim-gjelberimi”

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  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.” SHEHU” Sh.p.k , me nipt J66702707S , me oferte: 970.600 (nenteqind e shtatedhjete mije e
gjashteqind)leke pa TVSH.

2.”BOLT”Sh.p.k , me nipt K91517011V , me oferte 1.017.600 (njemilion e shtatembedhjete mije e
gjashteqind) leke pa TVSH.

3.EURO-ALB”Sh.p.k , me nipt K66613407H , me oferte 1.198.900 (njemilion njeqind e nentedhjete e tete
mije e nenteqind) leke pa TVSH.

4.”Selvije Abesllari”Person fizik me nipt L64704601S , me oferte 1.139.300 (njemilion e njeqind e
tridhjete

e nente mije e treqind) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.”Selvije Abesllari”Sh.p.k me nipt L64704601S , me oferte 1.139.300 (njemilion e njeqind e tridhjete
e nente mije e treqind) leke pa TVSH

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
MUNGESE DOKUMENTACIONI

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SHEHU”Shpk . Diber Maqellare MAQELLARE

,se oferta e paraqitur, me oferte 970.600 (nenteqind e shtatedhjete mije e gjashteqind)leke pa TVSH është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrja e Sherbimeve Publike Bulqize sigurimin e kontrates ,

sic parashikohet ne dokumentat e tenderit , brenda 10 (Dhjete) diteve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do ti akordohet

ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar , oferta e te cilit eshte dorezuar me nje vlere te pergjithshme prej



1.017.600 (njemilion e shtatembedhjete mije e gjashteqind) leke pa TVSH siç parashikohet në nenin 58 të

ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik” , i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 03.04.2019.

Ankesa: ka ose jo. Nuk ka (nëse ka) ka marrë përgjigje.

Titullari i Autoritetit Kontraktor

/ Roland DURIÇI /


