FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Data: 29.10.2019
Për: “'SARDO'' shpk, FIER Lagjja Apollonia, rruga Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr-89,
kati i pare
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-36646-09-22-2019,
Përshkrim i shkurtër i kontratës ”Ndërtim i Kanalit Ujites Fshati Barç, Njësia
Administrative Gjerbës”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 39 datë 30 Shtator
2019
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:
1. ''SARDO'' shpk ,
K13120402W
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera : 1.879.000 ( Njemilion e teteqind e shtatedhjet e nente mije )leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)
2. “SARK” shpk
K52531415H
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera : 1.880.200 (Njemilion e teteqind e tetedhjet mije))leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)
3. B.O “ 2 AF” shpk & “FLED” shpk

L29107401J & K17621104C

Emri i plotë i shoqerise
numri i NIPT-it
Vlera : 1.910.020 (Nje milion e nenteqind e dhjete mije e dhjete ) )leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)
4. “ZEQILLARI” shpk
L61912024O
Emri i plotë i shoqerise
numri i NIPT-it
Vlera: 2.240.240 (Dy milion e dyqind e dyzet mije e dyqind e dyzet )leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)
5. “BESTA:” shpk
J62903182B

Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2.286.600 (Dymilion e dyqind e tetedhjet e gjashte mije e gjashteqind) leke pa tvsh
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
S’ka
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SARDO'' shpk shpk, adresa : FIER
Lagjja Apollonia, rruga Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr-89, kati i pare se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej 1.879.000 ( Njemilion e teteqind e shtatedhjet e nente mije
)leke pa tvsh]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Sherbimeve Ligjore te AK, bashkia
Skrapar ,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese ) ditëve
nga dita e marrjes/publikimit të 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej 1.880.200 (Njemilion e teteqind e tetedhjet mije))leke pa tvsh 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 10.10.2019
Ankesa: ka ose jo; JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

