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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. __________Prot Krujë, më _______.______.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data _______.______.2019 ]

Për: { “EGLAND” sh.p.k, me adrese Diber Shupenze Zogjaj Fshati Zogaj . Zyra tek
ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj me nr NIPT-i J96829419D me administrator
Rasim Daci ]

Procedura e prokurimit: ‘‘Kerkese per propozim ‘’

Numri i referencës së procedurës: REF-16791-04-04-2019

Fondi limit: 5’869’419 (pesemilion e teteqind e gjashtedhjete e nente mije e katerqind e

nentembedhjete) leke pa t.v.sh.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i liqeneve nen administrimin e Bashkise

Kruje ( Rehabilitimi i Rezurvuarit te Bacungut , Vrijonit , Micjanes, Dallakes, dhe

Mirembajtje dhe Rehabilitim i Diges , Ujeleshuesit se Rezervuarit te Bubqit ”

Kohëzgjatja e kontratës:150 (njeqind e pesedhjete ) ditë nga data e nenshkrimit te

kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): NUK KA .

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. “EGLAND” sh.p.k, me adrese Diber Shupenze Zogjaj Fshati Zogaj . Zyra tek

ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj me nr NIPT-i J96829419D me

administrator Rasim Daci. Vlera e ofruar eshte 5’820’304 ( pese milion e

teteqind e njezet mije e treqind e kater ) leke pa t.v.sh

Nuk ka operatore ekonomik te S’kualifikuar

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë { “EGLAND” sh.p.k, me adrese

Diber Shupenze Zogjaj Fshati Zogaj . Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj me

nr NIPT-i J96829419D me administrator Rasim Daci } se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej 5’820’304 ( pese milion e teteqind e njezet mije e treqind e kater )

leke pa tvsh/pikët totale të marra [ska ], është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje, Qender Sheshi ‘’Mustafa

Merlika (Kruja), prane Zyres se Njesise se Prokurimeve ] sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të

përgjithshme prej [Nuk ka Operatore ekonomik te klasifikuar sipas kerkesave te ligjit ], 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 : 16.04.2019

Ankesa: ka ose jo: { JO }

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje

të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe

në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave

të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Krujë, nuk u

paraqit asnjë ankesë sipas formularit përkatës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi: Genc Halili
Nr ekzemplarëve:2/k
Datë : .............../............./.2019


