____________________________________________________________________________
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORË
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Shtojca 12

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data,05.05.2022
Për: "AVDULI” sh.p.k
Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katesh nr.4, Kati 1
Adresa:
1) Korce, Maliq, Ndertimi i Objektit me 6 kate nga te cilet 5 kate banimi dhe nje kat alternuar me njesi
sherbimi dhe ambjente banimi dhe nje kat parkimi nentoke ne qytetin e Maliqit
2) Tirane, Rr. 5 Maji Ish NISH Kimikja Godina Nr.81, Nr.2

Procedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR E THJESHTUAR, MALLRA

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23149-03-25-2022

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje BETONI”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me
këto vlera përkatëse të ofruara:

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

1. “ASI-2A CO ” shpk

Nipt K53002402C

Me ofertë ekonomike 1,043,250.00 (një million e dyzetë e tre mijë e dy qind e pesëdhjetë) Lekë pa
TVSH
(me numra dhe fjalë)

Emri i plotë i shoqërisë
2. “AVDULI” sh.p.k

numri i NIPT-it
Nipt J66703306O

Me ofertë ekonomike 1,107,450.00 (një milion e një qind e shtatë mijë e katër qind e pesëdhjetë) Lekë
pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
***
Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

“ASI-2A CO ” sh.p.k

K53002402C

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk kualifikohet pasi nuk paraqet dokumentacion të plotë si është kërkuar në DST përkatësisht
2.3.2në bazë të shtojcës që është bërë në datën 12.04.2022 nga A.K, përkatësisht ISO
45001:2018 “Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “AVDULI” sh.p.k, se oferta e paraqitur me
vlerë totale 1,107,450.00 (një milion e një qind e shtatë mijë e katër qind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH/
totali i pikëve të marra [_____] 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
Ing. Edi JORGJI

