
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJES

Nr. _____Prot. Datë

____/___/2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për Shoqërinë: “Palma Construction” sh.p.k, me NIPT K66607001U dhe me adrese:

Tirane, Rruga Bajram Curri, Godina Agimi, Hyrja 5, Apartamenti 85.

Proçedura e Prokurimit: “Kerkese per propozim”, sherbim”

Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-24832-05-30-2019

Përshkrim i shkurtër i Kontratës: “Supervizion punimesh për objektin: "Ujësjellësi i Vau
Dejës”, me fond limit: 1.148.534 (një milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e pesëqind e
tridhjetë e kater) lekë pa T.V.SH, me afat kohor për ekzekutimin: 280 ditë kalendarike.

Burimi i Financimit: “Të ardhurat e veta + Transfertë”.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 11.06.2019 ora 10:00

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 22, datë 03 Qershor 2019

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarres në këtë proçedure nje operatorë ekonomikë me vleren

përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik : JV “Palma Construction” sh.p.k, me NIPT- K66607001U

dhe me adrese: Tirane, Rruga Bajram Curri, Godina Agimi, Hyrja 5, Apartamenti 85,

dhe “ZENIT&CO” sh.p.k, me NIPT- K61731002D dhe me adrese: Rruga "Myrteza

Topi", Nd.18, Ap.38. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë 750.000 (shtatëqind e

pesedhjete mije) lekë pa TVSH, ose 900.000 (nenteqind mije) lekë me tvsh.

 S’ka operatorë ekonomike të s’kualifikuar :

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: JV “Palma

Construction” sh.p.k, me NIPT- K66607001U dhe me adrese: Tirane, Rruga Bajram Curri,

Godina Agimi, Hyrja 5, Apartamenti 85, dhe “ZENIT&CO” sh.p.k, me NIPT-

K61731002D dhe me adrese: Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38. Ku ka paraqitur ofertën

me vlerë 750.000 (shtatëqind e pesedhjete mije) lekë pa TVSH, ose 900.000 (nenteqind

mije) lekë me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme .



Rrjedhimisht, jeni i lutur te paraqisni pranë Bashkisë Vau Dejës, qyteti Vau Dejës sigurimin e

Kontratës, siç parashikohet ne dokumentet e tenderit, brenda (30 ditëve) nga dita e marrjes se

këtij njoftimi.

Ne rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do

te anulohet si pasojë e mospasjes së një subjekti tjetër të suksesshëm, ne bazë të ligjit nr

9643, date 20.11.2007 ” Për Prokurimin Publik, i ndryshuar”, neni 24, pika ç.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 18.06.2019.

Ankesa :S’ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRYETARI

ZEF HILA


