REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
NJËSIA E PROKURIMIT
Nr._____ Prot

Shkodër, më ____.____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[04.10.2021]
Drejtuar:” Grama” sh.p.k. me NUIS J77304712J.Adresa: Diber Peshkopi PESHKOPI
Lagjja Aksioni, Rruga Safet Zhulali, Kati 2 me nr pasurie 14-315+2-4
Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-05162-09-14-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës:
Objekti i kontratës : “Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja”
Fondi limit 4,195,289 (Katermilion e njeqind e nentedhjete e pesemije e dyqind e
tetedhjete e nente) lekë.
Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 3 (tre) muaj.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [20.09.2021]
[140]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit
e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k me NIPT J 76705047 U me administrator zj.
Shpresa Nika.
Vlera 3,033,001 (Tremilion e tridhjete e tremije e nje) leke pa tvsh
2-Operatori ekonomik “Delia Impex”sh.p.k, NUIS K 57123001 R, me administrator
z.Mario Delia.
Vlera 3,113,499 leke pa tvsh (Tremilion e njeqind e trembedhjetemije e katerqind e
nentedhjete e nente)
3-Operatori ekonomik”Grama”sh.p.k, NUIS J77304712J me administrator zj. Arjola
Mazari.
Vlera 3,217,248 leke pa tvsh(Tremilion e dyqind e shtatembedhjetemije e dyqind e dyzet
e tete).

4.Operatori ekonomik “Lacaj”sh.p.k, me administrator z.Bashkim Lacaj me NUIS J
67019018 L
Vlera 3,304,672.5 leke pa tvsh (Tremilion e treqind e katermije e gjashteqind e
shtatedhjete e dy pike pese)
5.Bashkimi i operatorëve ekonomik “Rozafa 94” shpk me NIPT J66915036O & “Karl
Gega Konstruksion” shpk me NIPT J66703076W perfaqesuar me prokure te posacme
nga “Rozafa 94” shpk me administrator z.Muhamet Kacirani
Vlera 3,348,303 (Tremilion e treqind e dyzet e tetemije e treqind e tre) lekë pa tvsh.
6-Operatori ekonomik “A.ARENS” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z. Ardjan
Rroji, me NUIS J 77319041 J
Vlera 3,356,382 leke pa tvsh (Tremilion e treqind e pesedhjete e gjashtemije e treqind e
tetedhjete e dy )
7.Operatori ekonomik “ Rroku Guest”sh.p.k, me administrator z. Rrok Gega me NUIS
K87921701H
Vlera 3,709,383 leke pa tvsh (Tremilion e shtateqind e nentemije e treqind e tetedhjete e
tre)
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1- Operatori ekonomik “Delia Impex”sh.p.k, NUIS K 57123001 R, me administrator
z.Mario Delia.
-Stafin teknik dhe makinerite e deklaruara ne kete procedure prokurimi I keni te
angazhuara ne kontrata te tjera me Bashkine Shkoder
2-Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k me NIPT J 76705047 U me administrator zj.
Shpresa Nika.
-Stafin teknik dhe makinerite e deklaruara ne kete procedure prokurimi I keni te
angazhuara ne kontrata te tjera me Bashkine Shkoder
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Grama”sh.p.k, NUIS
J77304712J me administrator zj. Arjola Mazari, me adresë: Diber Peshkopi PESHKOPI
Lagjja Aksioni, Rruga Safet Zhulali, Kati 2 me nr pasurie 14-315+2-4 NUIS J 66703117
R se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3,217,248 leke pa tvsh(Tremilion e dyqind e
shtatembedhjetemije e dyqind e dyzet e tete është identifikuar si oferta e suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109
të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´.
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI

