BASHKIA MAT
KRYETARI

Nr._______ Prot.

Burrel, më ____.____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “EVEREST” Sh.p.k., me numër Nipt-i:
J78311921L, me seli: Tiranë, Kamëz, Fabrika në rrugën Nacionale, pranë Nyjes së Betonit,
dhe “EDICOM” Sh.p.k., me numër Nipt-i: J61813038H, me seli: Tiranë, Njësia
Administrative Nr. 10, rruga “Him Kolli”, Pallati 2T, Kati i dytë.
Proçedura e prokurimit: “E Hapur – Punë”, prokurim elektronik
Numri i referencës së proçedurës: REF-82433-12-16-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë i qytetit Burrel, të
fshatrave të njësisë administrative Derjan dhe Rukaj – Loti II”, me fond limit: 281 831 671.67
(dyqind e tetëdhjetë e një milion e tetëqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e një
pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit, ndarë për vitin 2021 në vlerën: 56
366 334.17 (pesëdhjetë e gjashtë milion e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e
tridhjetë e katër pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, dhe për vitin 2022 - 2024 në vlerën: 225
465 337.5 (dyqind e njëzet e pesë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë
e shtatë pikë pesë) lekë pa TVSH, me afat realizimi të punimeve: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga
data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.
Publikime të mëparshme: nuk ka patur
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 122, datë 21 Dhjetor 2020
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X

oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik: “EVEREST” Sh.p.k, me numër Nipt-i: J78311921L,
dhe “EDICOM” Sh.p.k., me numër Nipt-i: J61813038H,
Vlera: 279 860 372 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e
treqind e shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH
Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
S’ka
____________________________________________________________________________________________________
Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Nr.1, KP 8001, Burrel; www.bashkiamat.gov.al ; E-mail: bashkiamat@gmail.com

1 nga 2 fq

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,
Informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “EVEREST” Sh.p.k., me seli: Tiranë,
Kamëz, Fabrika në rrugën Nacionale, pranë Nyjes së Betonit, me numër Nipt-i: J78311921L, dhe
“EDICOM” Sh.p.k., me seli: Tiranë, Njësia Administrative Nr. 10, rruga “Him Kolli”, Pallati
2T, Kati i dytë, me numër Nipt-i: J61813038H, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej: 279 860 372 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e
shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Mat (Sektorit Juridik dhe Prokurimeve
Publike), me adresë: Sheshi “Ahmet Zogu”, Nr.1, KP 8001, Burrel, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) 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 do të proçedohet konform dispozitave
ligjore në fuqi të parashikuara nga Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 01.02.2021
Ankesa: Nuk ka patur.

Titullari i Autoritetit Kontraktor
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