
Sheshi "Skënderbej", Kukës, Lagja 5, Kodi Postar: 8500, Telefon: (024) 225-110, Web: kukesi.gov.al, E-mail: info@kukesi.gov

Nr.______Prot. Kukës, me ___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Për: „Nazmi Dida “ (P.F)

Adresa: Kukes Lagjja Nr.3, Rruga Shqiponja, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 35/33

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59953-06-04-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje materiale ndertimi, 15(dhjete) dite nga data e nenshkrimit te
kontrates]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt 08.06.2020.]
[Nr.34]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. „Bardhyl Sopaj “ (P.F) K37509280R
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.828.778 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e teteqinde njezete tetemijee shtateqind e shtatedhjete e tete)

(me numra dhe fjalë)

2.”Adenis Kastrati” (P.F) L51611004I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.479.763 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e katerqind e shtatedhjetee nentemije e shtateqinde gjashtedhjete e tre)
(me numra dhe fjalë)

3.”Denisa Beshaj” (P.F) L41904011K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.515.440 Leke (Pa Tvsh) (Tremilione peseqinde pesembedhjetemijee katerqid e dyzet)

(me numra dhe fjalë)

4.”Doksani-G” (Sh.p.k) L21809501H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.821.285 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e teteqinde njezetenjemije e dyqinde tetedhjetee pese)

(me numra dhe fjalë)

5. ”Murati” (Sh.p.k) J66702413V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.890.791 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e teteqinde nentedhjetemijee shtateqinde nentedhjetee nje)

(me numra dhe fjalë)

6.”Murati-D” (Sh.p.k) K42003004T
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.970.502 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e nenteqinde shtatedhjetemijee peseqind e dy)

(me numra dhe fjalë)

7.”Nazmi Dida” (P.F) K37509245G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.568.800 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e peseqinde gjashtedhjetee tetemijee teteqind)

(me numra dhe fjalë)
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8.”Ramallari” (Sh.p.k) L77509201U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.798.704 Leke (Pa Tvsh) (Tremilion e shtateqinde nentedhjetee tetemijee shtateqind e kater)

(me numra dhe fjalë)

 Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. Operatori ekonomik “Adenis Kastrati” (P.F) me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i
 L51611004I me drejtues ligjor z. Adenis Kastrati, me oferten e meposhtme:

 3.479.763 Leke (Pa Tvsh)

 4.175.715,6 Leke (Me Tvsh
Per arsyet e meposhtme:

a.Subjekti ekonomik nuk ploteson kushtin 2.3 pika 2b e DST .

2. Operatori ekonomik “Denisa Beshaj” (P.F) me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i  L41904011K
me drejtues ligjor znj. Denisa Beshaj, me oferten e meposhtme:

 3.515.440 Leke (Pa Tvsh)

 4.218.528 Leke (Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme:

a.OE nuk ka dorezuar formularin e çmimit te ofertes sipas shtojces extra.

3. Operatori ekonomik “ Murati-D ” (shpk) me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i  K42003004T
me drejtues ligjor z. Dervish Murati, me oferten e meposhtme:

 3.970.502 Leke (Pa Tvsh)

 4.764.602 Leke (Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme:

a.OE nuk ka dorezuar formularin e cmimit te ofertes sipas shtojces extra.

4. Operatori ekonomik “ Murati ” (shpk) me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i  J66702413V me
drejtues ligjor z. Imer Murati, me oferten e meposhtme:

 3.890.791 Leke (Pa Tvsh)

 4.668.949 Leke (Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme:
a. OE ne kontraten e furnizimit Nr. 22 prot dt 27.04.2018 me objekt” Furnizimi i ukko

Sh.a me tubo dhe materiale per rrjetin e kanalizimeve nga ana e shoqerise Murati sh.p.k “

nuk ka te specfikuara artikujt e percaktuara ne DST.

- Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Nazmi Dida“(P.F)

se oferta e paraqitur, me vlere: 3.568.800 (Tremilion e peseqinde gjashtedhjete e tetemije e

teteqind)Leke Pa Tvsh është identifikuar si oferte e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kukes] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) 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 proçedura do te perseritet siç parashikohet në ligjin Nr
9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar).

Njoftimi i klasifikimit perfundimtar është bërë në datë: 08.07.2020.
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Ankesa: Ka patur.

 Shqyrtimi si me poshte vijon:Me Vendimin Nr.122 prot date 16.07.2020, te Komisionit te
shqyrtimit te ankeses, eshte vendosur refuzimi i ankeses se paraqitur nga operatori
ekonomik:”Denisa Beshaj” (p.f) me Dr.Ligjor znj.Denisa Beshaj,i cili ka kerkuar/kontestuar
perfshirjen ne dokumentat e tenderit te Formularit te shtojces extra,kjo pas vleresimit te ofertave
bere nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave (KVO).

Kaq per dijeni.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I

AUTORIZUAR PREJ TIJ
_____________________

Safet GJICI


