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BASHKIA VORË

Nr................prot Vore me ____/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nga: Bashkia Vore, Vore

Për : “Senka shpk” me nipt J94808405Q.

Procedura e prokurimit: [Procedure e Hapur]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Ambjente Sportive dhe Rikonstruksion i Shkolles se
Mesme te Bashkuar "Shaban Sheshori" godina 1, Preze"

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-76925-06-28-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Kontrata do te zbatohet per 180 dite]

Fondi limit: 41.063.240 pa tvsh.

Burimi i financimit: Vendimi i Komitetit Per Zhvillimin E Rajoneve nr. 7 date 11.05.2018

“Per shperndarjen e financimit per projekte te reja, Thirrja 1, per vitin 2018, grantet

“Arsimi” ne shumen 36.956.915,83 leke pa tvsh dhe nga të ardhurat e Bashkisë Vorë ne

shumen 4.106.324,17 leke pa tvsh.

Data e zhvillimit te procedurës se prokurimit: 06/08/2018 Ora: 10:00.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojme se kane qene pjesemarres ne kete procedure ofertuesit me vlere perkatese te

ofruar:

1. “Senka shpk” me nipt J94808405Q me vlere te ofertes pa tvsh 41,170,942 (dyzete e
nje milion e njeqind e shtatedhjete mije e nenteqind e dyzete e dy) leke pa tvsh.

Te skualifikuar:

1. “Shendelli” shpk me nipt Nipt K07924803N me vlere te ofertes 35.554.288
(tridhjete e pese milion e peseqind e pesedhjete e kater mije e dyqind e tetedhjete e tete) leke
pa tvsh. Mungojne pikat: 2.3.1.3.1; 2.3.3.5 ; 2.3.3.6; 2.3.3.9; 2.3.4.

2. “ELDA-VL” me nipt K67106202W nuk ka sjelle oferte ekonomike dhe nga
shqyrtimi individual rezultoi se oferta nuk është e vlefshme pasi nuk plotëson te gjitha
kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit si dhe kërkesat për kualifikim të vendosura
në përputhje me këkesat e vendosura në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Senka shpk”
me nipt J94808405Q me vlere te ofertes pa tvsh 41,170,942 (dyzete e nje milion e njeqind e
shtatedhjete mije e nenteqind e dyzete e dy) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Vore, Qyteti Vore, sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga

data e këtij publikimi por ne cdo rast subjekti është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së

autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së
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kërkesës ne zbatim te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 Për Miratimin e Rregullave të

Prokurimit Publik.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17/08/2018.

Ankesa: NUK KA

Nëpunësi Autorizues

Aqif MUÇA


