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Nr. _____prot. Prrenjas, më 02.07.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “Meni” sh.p.k me Nipt: J61909018W me adresë: Tiranë, Njësia Bashkiake
Nr.8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr.1, Hyrja A, Kati 2-të me Administrator Z.Niat Liçi.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim-pune

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20968-05-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i Trotuareve Unaza e qytetit Prrenjas” .

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. datë

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

Fondi limit: 10,099,897 (dhjetë milion e nëntedhjetë e nëntë mijë e tetëqind e nëntedhjetë e shtatë) lekë
pa TVSH

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik“Meni” sh.p.k me Nipt: J61909018W me adresë: Tiranë, Njësia Bashkiake
Nr.8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr.1, Hyrja A, Kati 2-të me Administrator Z.Niat Liçi
me oferte ekonomike 6,193,676 (gjashte milion e njeqind e nentedhjete e tre mije e gjashteqind e
shtatedhjete e gjashte) leke pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k me Nipt: K52531415H me adrese: Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga
Skënderbej, Fier, Rajoni nr.3, perballe supermarket Colaj, me administrator Z.Arben Kajolli me oferte
ekonomike 7,238,760 (shtate milion e dyqind e tridhjete e tete mije e shtateqind e gjashtedhjete) leke
pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “Anbi” sh.p.k me NIPT: K02715442R me adrese Fier, Roskovec me
administrator Z.Artur Zanaj me oferte ekonomike 7,948,370 (shtate milion e nenteqind e dyzet e tete
mije e treqind e shtatedhjete) leke pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k me NIPT: J66703306O me adrese Vlore, Lagjja 10 Korriku,
Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katesh nr.4, Kati 1 me administrator. Z.Arben Avduli me oferte
ekonomike 6,770,635 (gjashte milion e shtateqind e shtatedhjete mije e gjashteqind e tridhjete e pese)
leke pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “B-93” sh.p.k me NIPT: J62903508R me adrese Fier, lagjia 8 shkurti, Rruga
Andon Doro zona kadastrale 8533, nr.pasurie 1/270 me administrator Z.Shpëtim Liçaj me oferte
ekonomike 8,255,338 (tete milion e dyqind e pesedhjete e pese mije e treqind e tridhjete e tete) leke
pa TVSH.
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6. Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk me NIPT: K02727202O me adrese Elbasan, Labinot fushe
Xibrake-Elbasan km.13, zk.3864, pasurite nr.734/1 + 732, me adm.Z.Nazif Bajrami me oferte
ekonomike 8,882,410.6 (tete milion e teteqind e tetedhjete e dy mije e katerqind e dhjete pike gjashte)
leke pa TVSH.

7. Operatori ekonomik “Nika” shpk me NIPT:J76705047U me adrese Shkoder, Lagjia Vasil Shanto,
Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati I, Zona kad.8593, nr pasurie 5/587 me adm.Znj.Shpresa
Nika me oferte ekonomike 5,772,960 (pese milion e shtateqind e shtatedhjete e dy mije e nenteqind e
gjashtedhjete) leke pa TVSH.

8. Operatori ekonomik “Rej” shpk me NIPT: J93711608Q me adrese Durres Xhafzotaj, zona
kadastrale nr.3052 nr pasurie 15/37 me administrator. Z.Luan Kapri me oferte ekonomike
7,424,276.4 (shtate milion e katerqind e njezet e kater mije e dyqind e shtatedhjete e gjashte pike
kater) leke pa TVSH.

9. Operatori ekonomik “Sardo” shpk me NIPT: K13120402W me adrese Fier, Lagjia Apollonia, rruga
Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr.89, kati i pare me administrator Z.Saba Hamataj me oferte
ekonomike 7,243,900 (shtate milion e dyqind e dyzet e tre mije e nenteqind) leke pa TVSH.

10. Operatori ekonomik “Shamo Construction” sh.p.k me NIPT: L01326020F me adrese Tirane,
Njesia Bashkiake Nr.5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap.37, mbrapa Pallateve Agimi
me administrator. Z.Bardhi Shamo me oferte ekonomike 9,062,380 (nente milion e gjashtedhjete e
dy mije e treqind e tetedhjete) leke pa TVSH.

11. Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k me NIPT: K07924803N me adrese Fier, Lagjia “Kastrioti”,
rruga “Andon Profka”, 2 kullat Fier me administrator. Z.Yzedin Bozhaj me oferte ekonomike
39,481,328 (tridhjete e nente milion e katerqind e tetedhjete e nje mije e treqind e njezet e tete) leke
pa TVSH.

12. Operatori ekonomik “Vllaznia Ndertim I.S” sh.p.k me NIPT:K77524909Q me adrese Diber,
Burrel, Lagjia Pjeter Budi me administrator Z.Arben Çela me oferte ekonomike 7,545,230 (shtate
milion e peseqind e dyzet e pese mije e dyqind e tridhjete) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “B-93” sh.p.k me NIPT: J62903508R me adrese Fier, lagjia 8 shkurti, Rruga Andon Doro zona

kadastrale 8533, nr.pasurie 1/270 me administrator Z.Shpëtim Liçaj

2. “Nika” shpk me NIPT:J76705047U me adrese Shkoder, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi

Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati I, Zona kad.8593, nr pasurie 5/587 me administrator.Znj.Shpresa

Nika .

3.“Rej” shpk me NIPT: J93711608Q me adrese Durres Xhafzotaj, zona kadastrale nr.3052 nr pasurie

15/37 me administrator. Z.Luan Kapri .

4.“Sark” sh.p.k me Nipt: K52531415H me adrese: Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skënderbej, Fier,

Rajoni nr.3, perballe supermarket Colaj, me administrator Z.Arben Kajolli .

5.“Sardo” shpk me NIPT: K13120402W me adrese Fier, Lagjia Apollonia, rruga Xoxi Andoni,

pallati 8 katesh me nr.89, kati i pare me administrator Z.Saba Hamataj .

6.“Shendelli” sh.p.k me NIPT: K07924803N me adrese Fier, Lagjia “Kastrioti”, rruga “Andon

Profka”, 2 kullat Fier me administrator. Z.Yzedin Bozhaj .

7.“Vllaznia Ndertim I.S” sh.p.k me NIPT:K77524909Q me adrese Diber, Burrel, Lagjia Pjeter Budi

me administrator Z.Arben Çela .
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “B-93” sh.p.k me NIPT: J62903508R administrator Z.Shpëtim Liçaj
Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

- I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara

në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

OE ka deklaruar se drejtues teknik i punimeve eshte Ing.Ediola Malaj. OE nuk ka paraqitur kontraten e
punes dhe diplome per punonjesen e mesiperme sic kerkohet ne piken 2.3.3 te kapacitetit teknik ne DT.
Per mjetin me targa AA431LC nuk ka paraqitur certifikaten e transportit te mallrave te kerkuar ne piken
2.3.11 te kritereve te vecanta te kualifikimit.
Ne mjetin FR8664C nuk ka paraqitur certifikaten e transportit te mallrave te kerkuar ne piken 2.3.11 te
kritereve te vecanta te kualifikimit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar
në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të
VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.
Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“B93” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

2. Operatori ekonomik “Nika” shpk me NIPT:J76705047U me administrator Znj.Shpresa Nika
Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

- I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara

në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

OE nuk ka paraqitur certifikaten PASS 99-2012 te kerkuar ne dokumentat e tenderit ne piken 2.3.10 te
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit: “2.3.10. Operatori ekonomik duhet të paraqesë:Çertifikatë PASS 99-
2012 (e vlefshme). Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, duhet të përmbushen nga i gjithë
bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në shërbim të përcaktuara në akt
marrëveshje).Operatori ekonomik ofertues duhet te kete certifikata cilesie ne gjuhen shqipe, ose
perkthyera dhe te noterizuara, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te
konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare
akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise/ose ekuivalente”.

OE ka paraqitur mjetin me targe AA371SE per te cilen nuk ka para qitur certifikate per transport
mallrash.
OE ka paraqitur mjetin me targe SH6271E per te cilen nuk ka paraqitur certifikaten e pronesise se mjetit
dhe certifikaten per transport mallrash.
OE ka paraqitur mjetin me targe ABMT48 per te cilen nuk ka apraqitur policen e sigurimit te mjetit,
certifikaten per transport mallrash.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar
në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të
VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.
Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
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publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“NIKA” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

3. Operatori ekonomik “Rej” shpk me NIPT: J93711608Q me adrese Durres Xhafzotaj, zona kadastrale
nr.3052 nr pasurie 15/37 me adm. Z.Luan Kapri me oferte ekonomike 7,424,276.4 (shtate milion e
katerqind e njezet e kater mije e dyqind e shtatedhjete e gjashte pike kater) leke pa TVSH.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

- I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara

në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

Nuk ka paraqitur punonjes teknik ndertimi sic kerkohet ne piken 2.3.7 te kritereve te vecanta te kapacitetit
teknik.
Ka paraqitur si drejtues teknik te punimeve Ing.Silvan Deda qe ne licensen e shoqerise nuk rezulton ky
emer por rezulton nje inxhiniere me emer tjeter Silvana Dede.
Per mjetin AA449OE nuk ka paraqitur certifikaten per transport te mallrave.
OE nuk ka paraqitur asnje mjet kamioncine me kapacitet 3.5-7.5 ton te kerkuar ne piken 2.3.11 te
kapacitetit teknik.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit
66 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“REJ” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

4. Operatori ekonomik “Sark”shpk me oferte ekonomike 7,238,760 (shtate milion e dyqind e
tridhjete e tete mije e shtateqind e gjashtedhjete) leke pa TVSH.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

- I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara

në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

Ing ndertimit Znj.Rozina Tabaku, mungon ne licensen e shoqerise pasi ne kriterin 2.3.5 te kapacitetit
teknik kerkohet qe inxhinieri i ndertimit te figuroje ne licensen e shoqerise.
Per punonjesin teknik ndertimi te kerkuar ne piken 2.3.7 te kritereve te vecanta te kapacitetit teknik ne
rastin konkret Z.Agim Kajolli, per kete punonjes nuk eshte paraqitur certifikata/diploma profesionale.
Ka paraqitur mjetin AA 455 GJ i cili ne dokumentat si leje qarkullimi, police sigurimi si dhe certifikaten e
pronesise se mjetit rezulton ne pronesi te BBF.
Per kete mjet eshte paraqitur kontrate sherbimi nr.3710 rep. date 27.12.2018 te noterizuar me ane te se
ciles shtetasi Bardhul Kalivaci ne cilesine e pronarit te mjetit jep ne perdorim mjetin me targe AA455GJ
kompanise “Sark” shpk.
Por ne dokumentat e dorezuar ne sistem rezulton se pronar i mjetit rezulton B.B.F dhe jo Bardhul
Kalivaci, si rrjedhim KVO vlereson si te pasakta keto dokumenta pasi per te njejtin mjet rezultojne 2
pronare te ndryshem.
Gjithashtu per mjetin eshte paraqitur certifikate per transportin e mallrave e fotokopjuar dhe jo origjinale
apo kopje te noterizuar sic kerkohet ne DT.
Per mjetin me targe FR3215D mungon certifikata e transportit te mallrave.
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Per mjetin me targe AA408VN mungon certifikata e transportit te mallrave.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit
66 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.
Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“Sark” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

5. Operatori ekonomik “Sardo” shpk me NIPT: K13120402W me adrese Fier, Lagjia Apollonia, rruga
Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr.89, kati i pare me adm Z.Saba Hamataj me oferte ekonomike
7,243,900 (shtate milion e dyqind e dyzet e tre mije e nenteqind) leke pa TVSH.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

- I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara

në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

Per mjetin FR0456D mungon certifikata e pronesise se mjetit dhe certifikata per transport mallrash.
Per mjetin AA451LF mungon certifikata e pronesise se mjetit dhe certifikata per transport mallrash.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit
66 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“SARDO” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

6. Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k me NIPT: K07924803N me adrese Fier, Lagjia “Kastrioti”,
rruga “Andon Profka”, 2 kullat Fier me adm. Z.Yzedin Bozhaj me oferte ekonomike 39,481,328 (tridhjete
e nente milion e katerqind e tetedhjete e nje mije e treqind e njezet e tete) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se
- I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- Nuk i plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të

përcaktuara në DT.
- I plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

Ka paraqitur formular oferte shume te larte dhe qe shuma e tij nuk perputhet me shumen ne preventivin e
paraqitur ne SPE per kete procedure prokurimi. Referuar nenit 66 pika 4 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014
“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” percaktohet se: “Nëse ka ndonjë mospërputhje,
ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i
njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen,
kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të
ofruar”.
Nga perllogaritja e bere rezulton se gabimi aritmetik eshte shume here me i madh se 2% e vlerës së ofertës
ekonomike të ofruar.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit
66 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.
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Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“SHENDELLI” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme.

7. Operatori ekonomik “Vllaznia Ndertim I.S” sh.p.k me NIPT:K77524909Q me adrese Diber, Burrel,
Lagjia Pjeter Budi me adm Z.Arben Çela me oferte ekonomike 7,545,230 (shtate milion e peseqind e
dyzet e pese mije e dyqind e tridhjete) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se
- Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- Nuk i plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të

përcaktuara në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

Ka paraqitur oferte ekonomike me gabime aritmetike. Oferta e perllogaritur nga OE eshte 7,545,230 leke
pa TVSH, nderkohe qe nga perlllogaritjet e bera nga KVO rezulton se shuma e preventivit kap vleren prej
8,665,230 leke pa TVSH.
Referuar nenit 66 pika 4 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik” percaktohet se: “Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del
nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në
bazë të tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë
më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”.
Nga perllogaritja e bere rezulton se gabimi aritmetik eshte shume here me i madh se 2% e vlerës së ofertës
ekonomike të ofruar.
Perpos gabimit ne oferte, mungojne shtojca 5, 7 dhe shtojca 10.
Ne mjetin AA079VO mungon certifikata e pronesise se mjetit.
Ne mjetin 884 mungon certifikata e pronesise
Per mjetin AA574FS polica e sigurimit nuk ka qene e vlefshme diten e hapjes se tenderit, pasi ka
perfunduar ne date 11.05.2019.
Nuk ka paraqitur deklarate per drejtuesin teknik te punimeve dhe asnje dokumentacion tjeter shoqerues sic
percaktohet ne piken 2.3.3 te kapacitetit teknik.
Nuk ka paraqitur inxhinier ndertimi dhe asnje dokumentacion tjeter shoqerues sic percaktohet ne piken
2.3.5 te kapacitetit teknik.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit
66 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.
Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin
publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e OE
“VLLAZNIA NDERTIM” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të
pavlefshme.

***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Meni” sh.p.k me Nipt:
J61909018W me adresë: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr.1,
Hyrja A, Kati 2-të me Administrator Z.Niat Liçi, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
6,193,676 (gjashte milion e njeqind e nentedhjete e tre mije e gjashteqind e shtatedhjete e gjashte) leke pa
TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Prrenjas sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
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dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 14.06.2019

Ankesa: Ka (në datë 18.06.2019)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 20.06.2019

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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