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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
Nr. ______Prot.

Pogradec, më 17.03.2021
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

(17.03.2021)
Për: OE "CURRI “ SHPK me Nipt/Nuis J67902718S.
Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83393-12-29-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i ujësjellësit rajonal Çërravë & Dardhas-Burimet e
Gurrasit”, Procedurë e Hapur -Punë, Fondi Limit 775,722,413.00 (shtatëqind e shtatëdhjetë
e pesë milion e shtatëqind e njezet e dy mijë e katërqind e trembëdhjetë) lekë pa tvsh
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):
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. CURRI SHPK
NIPT: J67902718S
Vlera e ofertës pa TVSH: 774 852 484, 66 (Shtateqind e shtatedhjete e kater milion e teteqind e
pesedhjete e dy mije e katerqind e tetedhjete e kater presje gjashtedhjete e gjashte) Lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka te Skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operator
ekonomik i suksesshem:
Operatori ekonomik CURRI “ SHPK me Nipt/Nuis J67902718S. me oferte ekonomike 774 852
484, 66 (Shtateqind e shtatedhjete e kater milion e teteqind e pesedhjete e dy mije e katerqind e
tetedhjete e kater presje gjashtedhjete e gjashte) Lekë pa TVSH, me adresë: Rruga “Kajo Karafili,
,Nd. 2, H. 4, Ap 3, Njesia Administrative nr. 10, 1001, Tirane”.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Pogradec, me adresë: Bulevardi “Reshit
Çollaku” lagjja nr. 2 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
ditëve nga dita e marrjes/publikimit ne APP të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura e
prokurimit do te anullohet siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.03.2021
Ankesa: ka ose jo: JO
KRYETAR
Ilir XHAKOLLI

PERSONI I AUTORIZUAR NË USHTRIM
TË KOMPETENCAVE TË DELEGUARA
SEKRETAR I PËRGJITHSHËM
Klajda GUSHO

