Buletini i Posaçëm Nr. 145 datë 1 Tetor 2021

Agjencia e Prokurimit Publik

BASHKIA MIRDITË
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: Operatorin Ekonomik “Ulza” Shpk, me administrator Nikolin SHPANI, me adrese Tirane.
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Përshpejtuar-Rindertimi, E Kufizuar/ Pune, Marrëveshje
Kuadër”, me disa operatore ekonomik ku jo te gjitha kushtet janë te percaktuara, në kuadër të procesit
të rindërtimit.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-9987-07-01-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: „Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronësi ose të
përbashkëta në ndërtesa (pallate) në qytetin Rrëshen dhe Rubik”.
Kohëzgjatja e kontratës: 16 muaj .
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk, me NUIS J91915001P &
J64324443V, përfaqësuar nga OE“Almo Konstruksion”.
2. BOE “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk, Me NUIS K01730502W& K01731001M, përfaqësuar
nga OE “Liqeni VII”shpk
3. BOE “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk, me NUIS K77524909Q & K31329048I, përfaqësuar
nga OE “Udha”shpk
4. OE “Ulza”shpk,me NUIS J67902928O
***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “Almo Konstruksion” shpk & “G.P.G Company” shpk, me NUIS J91915001P &
J64324443V, përfaqësuar nga OE“Almo Konstruksion”, me vlere 365’650’062 Lekë (Pa
TVSH).
2. BOE “LiqeniVII” shpk & “2T” shpk, me NUIS K01730502W& K01731001M, përfaqësuar
nga OE “Liqeni VII”shpk, me vlere 363’937’824 Lekë (Pa TVSH).
3. BOE “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk, me NUIS K77524909Q & K31329048I,
përfaqësuar nga OE “Udha”shpk , me vlere 367’444’777 Lek (Pa TVSH).
4. OE “Ulza”shpk, me NUIS J67902928O, me vlere 361’731’224 Lek (Pa TVSH).
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: Nuk Ka
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***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatoreve Ekonomik “Ulza”
Shpk, me NUIS J67902928O, me administrator Z.Nikolin SHPANI, dhe me adrese Tirane, se oferta
e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 (njeqind) pikë, është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Mirdite, sigurimin e kontratës prej 15
%, te vlerës se kontrates, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 (dy) 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
365’650’062 Lek (treqind e gjashtedhjete e pese milion e gjashteqind e pesedhjetemije e gjashtedhjete
e dy).
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02/ 09 / 2021
Ankesa: Nuk Ka
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