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BASHKIA MALËSI E MADHE

NJESIA E PROKURIMIT

Nr. ____ Prot. Koplik, me
___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 08.10.2018

Për: “Laçaj” shpk , me nr. NIPT: J 67019018 L, adrese: SHKODER Lagjja Guerrile, Rruga 1

Qershori, godine 2-kateshe, katiti 1-re, me nr 6/372

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83875-08-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: „Rikualifikimi i Sheshit ne Gruemire“, me fond limit 4 163
121 (katermilionenjeqindegjashtedhjeteetremijeenjeqindenjezetenje) lek pa TVSH dhe 4 995 746
(katermilionenenteqindenentedhjeteepesemijeeshtateqindedyzetegjashte) lek me tvsh

Per vitin 2018: 1 250 000 (njemilionedyqindepesedhjetemije) lek me tvsh.

Per vitin 2019: 1 750 000 (njemilioneshtateqindepesedhjetemije) lek me tvsh.

Per vitin 2020: 1 995 746 (njemilionenenteqindenentedhjeteepesemijeeshtateqindedyzetegjashte)
me tvsh

Me afat ekzekutimi 60 dite nga nenshkrimi i kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 35 datë 03 Shtator 2018

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. Karl Gega Konstruksion, me nr. NIPT: J66703076W, me vlere 3 496 200

(tremilionekaterqindenentedhjeteegjashtemijeedyqind) lek pa tvsh.

2. SARK , me nr. NIPT: K52531415H, me vlere 3 718 342

(tremilioneshtateqindetetembedhjetemijeetreqindedyzetedy)lek pa tvsh.

3. “Laçaj” shpk , me nr. NIPT: J 67019018 L, me vlere 4 096 850

(katermilionenentedhjetegjashtemijeeteteqindepesedhjete) lek pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. SARK

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
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1- Eskavatori me goma nuk ka leje qarkullimi ,siguracion dhe certifikate kontrolli

teknik

2- Kamioni AA997 BF nuk eshte mbi 5 ton sikurse eshte kerkohet ne kriteret per

kualifikim

3- Ne licenc nuk ka te perfshire dy drejtuesa teknik Ing Rozina Tabaku dhe Ing.

Astrit Sila te cilet jane deklaruar qe do ndjekin punimet

OE “Karl Gega Konstruksion” eshte terhequr nga procedura me deklaraten nr. 71 prot. Date

10.09.2018

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Laçaj” shpk , me nr. NIPT: J

67019018 L, adrese: SHKODER Lagjja Guerrile, Rruga 1 Qershori, godine 2-kateshe,

katiti 1-re, me nr 6/372, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 096 850

(katermilionenentedhjetegjashtemijeeteteqindepesedhjete) lek pa tvsh është identifikuar si

oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Malesi e Madhe , Koplik Malesi e Madhe]

sigurimin e kontratës, Brenda 30diteve siç parashikohet në dokumentat e tenderit.

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 [ NUK KA] ,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 : 27.09.2018

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

TONIN MARINAJ


