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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr_______prot Gramsh, më 13/06/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 13.06.2019

Për: Operatorin Ekonomik- “Egland” sh.p.k

Adresa: Fshati Zogaj,Shupenzë,pranë fabrikës së mermerit,Dibër

Procedura e prokurimit: “Kërkese për propozime”,me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21959-05-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim muri pritës për kanalin vaditës Liqeni i Dushkut dhe
F.V tubo plastik për kanale vaditëse në fshatrat Vidhan , Kokël” me afat 20 ditë nga data e
lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 20/05/ 2019 [Nr. 20]

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. Shoqëria- “Egland ”sh.p.k me nr.Nipti J96829419D me vlerë të ofertës 2 153
940(dymilionë e e njëqind e pesëdhjetë e tremijë e nëntëqind e dyzetë ) lekë,pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

Nuk ka ofertues te skualifikuar
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Egland ”sh.p.k, me adresë Fshati
Zogaj,Shupenzë,pranë fabrikës së mermerit,Dibër, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 2 153 940(dymilionë e e njëqind e pesëdhjetë e tremijë e nëntëqind e
dyzetë ) lekë,pa TVSH, pikët totale të marra [_____],është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Gramsh, Bulevardi “10 korriku”,Sheshi
“Kamber Dërmyshi “ ,pranë Njësisë së Prokurimit,kati tretë, kopjen e nënshkruar të formularit
të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
(pesëë) 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 [______], 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 05.06.2019.

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa .

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI
LULJETA DOLLANI

Konceptoi: E.Guzi

Miratoi: E.Guzi

Konfirmoi:

Dosja nr:__________

Afati i ruajtjes: _____


