
BASHKIA URA VAJGURORE
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.______prot.

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data: ___ / ____/ 2019]

Për: (FLED sh.p.k Nipt K17621104C, me adrese: Berat Kozare HAVALEHAS Lagjja"
Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, godinë private 1- katëshe, Nr.307]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24694-05-30-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: « Rehabilitimi i KU-Protoduar dhe Mbilartesim i kanalit ujites

KU-30 Samatice”

Fondi Limit: 2 004 775 pa tvsh.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

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

1. 2Z KONSTRUKSION sh.p.k Nipt J63229466K, me vlere te ofertua 1.678.100 leke pa
tvsh ;

2. FLED sh.p.k Nipt K17621104C, me vlere te ofertuar 1.684.500 leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. 1. 2Z KONSTRUKSION J63229466K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik është jo i plotë sipas kritereve të

përgjithshme dhe të vecanta të dokumentave standarte të tenderit. operatori ekonomik paraqet

mangesi në dokumentacionin e dorëzuar në sistem konkretisht në kriteret e vecanta për



kualifikim ky operator paraqet mangësitë si më poshtë listuar: Inxhinier hidroteknik – Abdyl

Deromemaj i paraqitur nga Operatori Ekonomik me kontratë pune dhe diplomë hidroteknik, nuk

figuron në listëpagesë për periudhën e kërkuar. Inxhinier topograf - Endri Liço i paraqitur nga

Operatori Ekonomik me kontratë pune jashtë afatit për kontratën e prokuruar dhe diplomë.

Teknik ndërtimi i paraqitur nga Operatori Ekonomik me kontratë pune, nuk ka paraqitur dëshmi

kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI. Hidraulik i paraqitur nga Operatori Ekonomik me kontratë

pune nuk ka paraqitur dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik ISHTI.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë (FLED sh.p.k Nipt K17621104C, me
adrese: Berat Kozare HAVALEHAS Lagjja" Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, godinë
private 1- katëshe, Nr.307] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1 684 500
(nje million e gjashteqinde e shtatedhjete e tete mije e peseqinde) leke pa tvsh]/pikët totale të
marra [___]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Ura Vajgurore; Adresa: Lagja “18 Tetori”,
Rruga:“Dimal”; Nr.tel: 036122468] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 (tridhjete) 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 date 25. 06. 2019.

Ankesa: nuk ka pasur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

JULIANA MEMAJ

Adresa : Rruga “ Dimal” Telefon/fax 036122468

Lagjia “ 18 Tetori” Ura Vajgurore e- mail: bashkiauravajgurore@ymail.com

mailto:bashkiauravajgurore@ymail.com

