
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJES

Nr. _____. Prot Datë

____/___/2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për Shoqërinë: BOE “Rroku GUEST ” sh.p.k dhe “NIKA” sh.p.k, NIPT K87921701H

me adresë : SHKODER Rruga Nazmi Kryeziu, ndertesa 1/1, hyrja 2, Ap. 8, nr pasurie

1/532+3-9, zona kadastrale 8592, Kodi postar 4001 dhe NIPT J76705047U me adresë:

Shkodër, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, Zona

Kadastrale nr 8593, nr pasurie 5/587.

Proçedura e Prokurimit: “ Kerkese per propozim”, “Punë”

Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-22526-05-17-2019

Përshkrim i shkurtër i Kontratës: “Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatit
Konaj”, me fond limit: 5.500.500 (pesë milion e pesëqind mijë e pesëqind), lekë pa T.V.SH,

me afat kohor për ekzekutimin: 20 dite kalendarike.

Burimi i Financimit: “Të ardhurat e veta + Transfertë”.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 30.05.2019 ora 10:00.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 21 datë 27 Maj 2019.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarres në këtë proçedure 2 operatorë ekonomikë me vlerat

përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik :BOE “Rroku GUEST ” sh.p.k dhe “NIKA” sh.p.k, NIPT

K87921701H me adresë : SHKODER Rruga Nazmi Kryeziu, ndertesa 1/1, hyrja 2,

Ap. 8, nr pasurie 1/532+3-9, zona kadastrale 8592, Kodi postar 4001 dhe NIPT

J76705047U me adresë: Shkodër, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine

8-kateshe, kati i I-re, Zona Kadastrale nr 8593, nr pasurie 5/587. Ku ka paraqitur

ofertën me vlerë 4.895.392 ( katër milion e tetëqind e nëntëdhjete e pesë mije e

treqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh dhe 5.874.470 (pesë milion e tetëqind e

shtatëdhjetë e katër mije e katërqind e shtatëdhjete) lekë me tvsh.

2. Operatori ekonomik: “SHPRESA-AL”, sh.p.k me NIPT K31321021N me adrese:

Tirane , Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati

Nr. 11, Kati 2. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë: 5.289.900 (pesë milion e dyqind e

tetëdhjete e nëntë mijë e nëntëqind) lekë pa tvsh ose 6.347.880 (gjashtë milion e



treqind e dyzet e shtatë mije e tetëqind e tetëdhjetë)lekë me tvsh.

 S’ka operatore ekonomike të skualifikuar.

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: BOE

“Rroku GUEST ” sh.p.k dhe “NIKA” sh.p.k, NIPT K87921701H me adresë : SHKODER

Rruga Nazmi Kryeziu, ndertesa 1/1, hyrja 2, Ap. 8, nr pasurie 1/532+3-9, zona kadastrale

8592, Kodi postar 4001 dhe NIPT J76705047U me adresë: Shkodër, Lagjia Vasil Shanto,

Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, Zona Kadastrale nr 8593, nr pasurie

5/587. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë 4.895.392 ( katër milion e tetëqind e nëntëdhjete e

pesë mije e treqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh dhe 5.874.470 (pesë milion e tetëqind e

shtatëdhjetë e katër mije e katërqind e shtatëdhjete) lekë me tvsh, është identifikuar si

oferta e suskesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur te paraqisni pranë Bashkisë Vau Dejes, qyteti Vau Dejes sigurimin e

Kontrates, siç parashikohet ne dokumentat e tenderit, brenda (30 diteve) nga dita e marrjes se

këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58

të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 05.06.2019.

Ankesa :S’ka
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI

ZEF HILA


