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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALLAKASTËR
KRYETARI

Nr. _____ Regj. Ballsh, më ___ . ___ .

2019

Lënda: Dërgohet për publikim në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe Buletinin e

Njoftimeve Publike, Formulari i Njoftimit të Fituesit

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK – TIRANË (SPE)

për ngarkim në sistemin e prokurimit elektronik të APP, në adresën www.app.gov.al

______________________

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

BASHKIA MALLAKASTËR

Data 20.05.2019

Për: Operatorin Ekonomik “SI.SI-AL” shpk, me NIPT K72117030P, me adresë Autostrada
Tiranë-Durrës, Km 4, Përballë BMV-së, Kashar, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: “E hapur”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17596-04-11-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shpenzime për sinjalistikën rrugore (tabela + vizime)”, me

fond limit 8.375.300 (tetëmilion e treqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e treqind) lekë pa TVSH,

me afat 30 ditë.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike nr.15, datë 15 prill 2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme □

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Operatori Ekonomik “ELDA-VL” shpk, me NIPT K67106202W, nuk ka paraqitur ofertë
ekonomike.

2. Operatori Ekonomik “SI.SI-AL” shpk, me NIPT K72117030P, ka paraqitur ofertën
ekonomike në shumën 7.225.300 (shtatëmilion e dyqind e njëzetë e pesëmijë e treqind) lekë
pa TVSH.

http://www.app.gov.al
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “ELDA-VL” shpk, për arsyet e mëposhtme:

- Nuk plotëson asnjë prej kërkesave të kualifikimit, sipas përcaktimeve të bëra në dokumentat
e tenderit, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokument për plotësimin e tyre. Ky operator nuk ka
paraqitur as ofertë ekonomike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “SI.SI-AL”

shpk, me NIPT K72117030P, me adresë Autostrada Tiranë-Durrës, Km 4, Përballë BMV-

së, Kashar, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7.225.300

(shtatëmilion e dyqind e njëzetë e pesëmijë e treqind) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta

e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Mallakastër lagjia “18 Prilli”, Ballsh,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2019

Ankesa: Nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Agron Kapllanaj


