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BASHKIA KURBIN

KRYETARI

Nr. ______ prot. Laç, më

___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 09.01.2020.

Për: Bashkimin e operatorëve ekonomik “ERALD-G” SHPK & “ANGERBA” SHPK:

- “ ERALD-G” SHPK, Adresa: Diber, Maqellarë, Herbel, Zyra në katin e parë, banesa 2-

katëshe në lindje të fshatit Herbel, Komuna Maqellarë.

- “ANGERBA” SHPK, Adresa: Tiranë, Rruga Shefqet Musaraj, Pallati 14, Hyrja 18.

Përfaqësuar me prokure të posacme Nr.9883 Rep dhe Nr.6888 Kol, datë 24.12.2019, nga

operatori ekonomik “ERALD-G” SHPK.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” Shërbime (Prokurim me mjete

elektronike).

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46175-12-13-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh për objektin: “Ndertimi i rrjetit

të jashtëm e të brendshëm të Ujesjellësit të qytetit Laç, faza 1, Bashkia Kurbin”.

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 4 252 777 (katër milion e dyqind e

pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit.

Data e zhvillimit të tenderit: 27/12/2019

Kohëzgjatja e kontratës: 24 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.

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

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

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

ofruara:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomik “ERALD-G” SHPK & “ANGERBA” SHPK,

përkatësisht: “ERALD-G” SHPK, me numër NIPT-i K36306784K dhe “ANGERBA”

SHPK, me numër NIPT-i L01322018T.

Vlera: 3,581,333 (tre miljon e pesëqind e tetëdhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e tre)

lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” SHPK, me numër NIPT-i
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K71606006A.

Vlera: 3,588,888 (tre miljon e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e

tetë) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Nuk ka patur.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk ka patur.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Bashkimin e operatorëve

ekonomik “ERALD-G” SHPK & “ANGERBA” SHPK, përkatësisht: “ERALD-G” SHPK,

Adresa: Diber, Maqellarë, Herbel, Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të fshatit

Herbel, Komuna Maqellarë, dhe “ANGERBA” Shpk, Adresa: Tiranë, Rruga Shefqet

Musaraj, Pallati 14, Hyrja 18, përfaqësuar me prokure të posacme Nr.9883 Rep dhe Nr.6888

Kol, datë 24.12.2019, nga operatori ekonomik “ ERALD-G” SHPK, se oferta e paraqitur,

me një vlerë të përgjithshme prej: 3,581,333 (tre miljon e pesëqind e tetëdhjetë e një mijë e

treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3 Laç, Tel/Fax

0035553222270, Cel: 0682205942, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të

përgjithshme prej 3,588,888 (tre miljon e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e

tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH, 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 31.12.2019.

Ankesa: ka ose jo

Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Majlinda CARA
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