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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të

publikohet në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK

Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13

Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:”Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates”

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):“Shërbimi i pastrimit te Njesive

Administrative Guri I Zi,Berdice dhe Ana e Malit“

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46315-12-17-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 1 442 650 (Njemilion e katerqind e dyzet e

dymije e gjashteqind e pesedhjete ) lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2019

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 1 437 028(Njemilion e katerqind

e tridhjete e shtatemije e njezet e tete) lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 19.12.2019, ora 15.00.vendi:Njesia e Prokurimeve

Publike, Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:" Besa 3-2006 "sh.p.k. NUIS K 86728006 J

Adresa: Lagjja 10 Korriku, Rruga Mbreti Gent, zona kadastrale 8597, nr pasurie 16/143 -

Shkoder

KRYETAR

Voltana Ademi

http://www.bashkiashkoder.gov.al
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 20 / 12 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax

+35522400150.

Për:”Besa 3-2006 "sh.p.k. NUIS K 86728006 J Adresa: Lagjja 10 Korriku, Rruga Mbreti

Gent, zona kadastrale 8597, nr pasurie 16/143 -Shkoder

-Proçedura e prokurimit: Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates”.

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Shërbimi i pastrimit te Njesive Administrative Guri

I Zi,Berdice dhe Ana e Malit“.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46315-12-17-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 1 442 650 (Njemilion e katerqind e dyzet e

dymije e gjashteqind e pesedhjete ) lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2019.

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

-Afati i përfundimit të sherbimit: Nga nenshkrimi i kontrates deri me 31.12.2019

-Publikime të mëparshme : Ska

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 19.12.2019, ora 15.00

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të

ofruara:

1-Operatori ekonomik “Besa 3-2006 "sh.p.k. NUIS K 86728006 J me administrator z.

Xhemal Shkjau.

Vlera 1 437 028 (Njemilion e katerqind e tridhjete e shtatemije e njezet e tete ) lekë pa

TVSH.

Nuk ka ofertues te skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë”Besa 3-2006 "sh.p.k. NUIS K

86728006 J me administrator z. Xhemal Shkjau. Adresa: Lagjja 10 Korriku, Rruga Mbreti

Gent, zona kadastrale 8597, nr pasurie 16/143 -Shkoder, se oferta e paraqitur me nje vlere
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te pergjithshme prej 1 437 028 (Njemilion e katerqind e tridhjete e shtatemije e njezet e tete

) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia

Shkodër, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)

diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe

dokumentacionin e hedhur ne tender origjinal ose kopje te noterizuar, te numerizuar dhe te

inventarizuar.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], 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 19.12.2019.

Njoftimi i Rivleresimit eshte bere me date 20.12.2019

Ankesa:Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

VOLTANA ADEMI
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