
Nr. _____. Prot Datë

____/___/2018

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për Shoqërinë: Shoqeritë JV “MANDI 1 sh.p.k” me NIPT J77506315C me adrese: Lezhe,

Mamurras dhe “STERKAJ sh.p.k” me NIPT J68310708M, me adrese: Tirane, Njesia

Bashkiake numer 5, Blv “Bajram Curri”, mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B,kati 2

Proçedura e Prokurimit: “ Proçedurë e Hapur” punë.

Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-81542-07-31-2018

Përshkrim i shkurtër i Kontratës: “Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per
komunitete te pafavorizuara, Bashkia Vau Dejes”.

Fondi limit: 21.947.251,00 (njëzet e një milion e nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e dyqind e
pesëdhjetë e një) lekë pa T.V.SH, nga të cilat 21.278.918,00 (njëzet e një milion e dyqind e
shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh financohen nga “Buxheti i
Shtetit” dhe 668.333,00 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre)
lekë pa t.v.sh me “ Të ardhurat e veta + Transfertë”, me afat kohor për ekzekutimin: 45
ditë kalendarike

Burimi i Financimit: “ Buxheti i Shtetit” dhe “ Të ardhurat e veta + Transfertë”

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 06.09.2018 ora 10:00

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 31 me datë 06.08.2018

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedure nje bashkim operatoresh ekonomike

me vlerën përkatëse të ofruar:

1. Operatori ekonomik: JV MANDI 1 sh.p.k me NIPTJ77506315C me adrese:

Lezhe, Mamurras dhe STERKAJ sh.p.k me NIPT J68310708M, me adrese: Tirane,

Njesia Bashkiake numer 5, Blv “Bajram Curri”, mbrapa pallateve Agimi, Pallati

7/1B,kati 2. Sipas kontratës së bashkëpunimit me nr. 7720 prot dhe nr. 5344 kol me

datë 01.09.2018, dhe Prokurës se Posaçme me nr. 7716 rep dhe nr. 5342 kol me datë

01.09.2018 kanë paraqitur ofertën me vlerë: 21.065.262,00 ( njëzet e një milion e

gjashtëdhjetë e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa tvsh ose 25.278.314,4

( njëzet e pese milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e treqind e katërmbëdhjetë

pikë katër) lekë me tvsh.



Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar.

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

MANDI 1 sh.p.k me NIPTJ77506315C me adrese: Lezhe, Mamurras dhe STERKAJ

sh.p.k me NIPT J68310708M, me adrese: Tirane, Njesia Bashkiake numer 5, Blv “Bajram

Curri”, mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B,kati 2. Sipas kontratës së bashkëpunimit me nr.

7720 prot dhe nr. 5344 kol me datë 01.09.2018, dhe Prokurës se Posaçme me nr. 7716 rep

dhe nr. 5342 kol me datë 01.09.2018 kanë paraqitur ofertën me vlerë: 21.065.262,00 (

njëzet e një milion e gjashtëdhjetë e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa tvsh ose

25.278.314,4 ( njëzet e pese milion e dyqind e shtatëdhjetë e tete mijë e treqind e

katërmbëdhjetë pikë katër) 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

ketij njoftimi.

Ne rast se nuk pajtoheni me kete kerkese, ose terhiqeni nga nenshkrimi i kontrates, tenderi do

te anullohet si pasoje e mospasjes se nje subjekti tjeter te suksesshem, ne baze te ligjit nr

9643, date 20.11.2007 ” Per Prokurimin Publik, i ndryshuar”, neni 24, pika ç.

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 06/09/2018

Ankesa: Nuk ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI

ZEF HILA


