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  BASHKIA SARANDË  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

  

Data  21.12.2015  
Nga: [Bashkia Sarandë]  
Për: [ “GJIKURIA”SH.P.K Tirane Rruga Brigada VIII, pallati Teknoprojekt, Hyrja 1,Kati 10] 

Procedura e prokurimit: E Hapur.  
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Permiresimi i rrjetit te ujerave te zeza zona Hotel  

“Butrinti”deri te Kanali i Cukes”]  
         

Fondi limit: 124 905 956   ( njeqind e njezete e kater million e nenteqind e pese mije e nenteqind e 

pesedhjete e gjashte ) lekë pa T.V.SH. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [2015]   
  

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:  
  

     1.“GJIKURIA ”SH.P.K  NIPT J 62903456 H  
Vlera (me numra dhe fjalë) 120 145 961 (njeqind e njezete million e njeqind e dyzete e pese mije 

e nenteqind e gjashtedhjete e nje) Lekë (pa T.V.Sh).  
     2.“MANE/S ”SH.P.K  NIPT J 64103865 K &  “ARTI ”SH.P.K  NIPT J 64103808 P  

Vlera (me numra dhe fjalë) 77 777 777 (shtatedhjete e shtate million e shtateqind e shtatedhjete 

e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e shtate  ) Lekë (pa T.V.Sh)  
  3.“B-93 ”SH.P.K  NIPT J 62903508 R &  “SALILLARI ”SH.P.K  NIPT J 62903125 G Vlera 

(me numra dhe fjalë) 97 477 000 (nentedhjete e shtate million e katerqind e shtatedhjete e shtate 

mije   ) Lekë (pa T.V.Sh).  
4.“ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCTION ”SH.P.K  NIPT K 91326028 I   

Vlera (me numra dhe fjalë) 103 640 891 (njeqind e tre million e gjashteqind e dyzete mije e 
teteqind e nentedhjete e nje   ) Lekë (pa T.V.Sh).  

5.“ALBA KONSTRUKSION ”SH.P.K  NIPT J 61812013 R  
Vlera (me numra dhe fjalë) 105 606 900 (njeqind e pese million e gjashteqind e gjashte mije e 
nenteqind ) Lekë (pa T.V.Sh).  

   6.“ZAHARIA-B ”SH.P.K  NIPT L 44116802 J  
Vlera (me numra dhe fjalë) 0 (Nuk ka paraqitur oferte ) Lekë (pa T.V.Sh).     7.“MIHAL 

CAVO ”SH.P.K  NIPT   
Vlera (me numra dhe fjalë) 0 (Nuk ka paraqitur oferte ) Lekë (pa T.V.Sh).  
  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
1. “MANE/S ”SH.P.K  &  “ARTI ”SH.P.K      
2. “ZAHARIA-B ”SH.P.K  
3. “ALBA KONSTRUKSION ”SH.P.K  
4. “ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCTION ”SH.P.K  
5. “B-93 ”SH.P.K  &  “SALILLARI ”SH.P.K    
6. “MIHAL CAVO ”SH.P.K  
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Janë skualifikuar ofertuesit.  
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. “MANE/S ”SH.P.K  &  “ARTI ”SH.P.K      , Nuk përmbush kriteret e DST-ve  
2. “ZAHARIA-B ”SH.P.K ”SH.P.K     Nuk përmbush kriteret e DST-ve  
3. “ALBA KONSTRUKSION ”SH.P.K  Nuk përmbush kriteret e DST-ve  
4. “ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCTION ”SH.P.K  Nuk përmbush kriteret e 

DST-ve  
5. “B-93 ”SH.P.K  &  “SALILLARI ”SH.P.K Nuk përmbush kriteret e DST-ve  
6. “MIHAL CAVO ”SH.P.K Nuk përmbush kriteret e DST-ve  

  

* * *  
  

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë  [“GJIKURIA”SH.P.K Tirane Rruga 
Brigada VIII, pallati Teknoprojekt, Hyrja 1,Kati 10] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej 120 145 961 (njeqind e njezete million e njeqind e dyzete e pese mije e nenteqind e gjashtedhjete 

e nje) Lekë (pa T.V.Sh). është identifikuar si oferta e suksesshme.  
  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarandë, Rruga Abedin Dino, lagjia Nr. 2,] 

kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.    
  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj  dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar, 

oferta e te cilit eshte dorezuar ne nje vlere te pergjitshme prej Vlera (me numra dhe fjale) Lekë , siç 
parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2006.  
  
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.12.2015.  
Ankesa: ka ose jo Jo nu  ka ankesë  
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______.   
  
 
     
  


