
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

12.02.2019

Për: SILVER Sh.P.K. Lezhe,lagjja "Varosh",Blloku "Gura"Godina nr.2/92

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-04079-01-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Grumbullimi mbetje urbane per 2019,vend grumbullimi dhe
bazamenti i koshave"

Kontrata fillon me lidhjen e kontrates dhe mbaron ne 31.12.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 21.01.2019 Nr.3

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."COGREN” Sh.P.K. NIPTI :J74818825K

Vlera 2.479.225(Dy milion e katerqind e shtatedhjete e nente mije e dyqind e njezet e pese)leke

2."SILVER" Sh.P.K. NIPTI:K88010301S

Vlera 2.939.997.(Dy milion e nenteqind e tridhjete e nente mije e nenteqind e nentedhjete e shtate.)leke.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

I-Shoqeria "COGREN”" Sh.P.K. NIPTI :J74818825K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Nuk eshte paraqitur vetdeklarimi nga ana firmes qe nuk eshte ne proces falimentimi,nuk eshte
denuar per shkelje penale ,nuk eshte denuar me vendim te formes se prere te gjykates.
2.Nuk eshte paraqitur vertetimi per numrin e punonjesve.
3.Mjetet si makina teknologke nuk eshte prodhim i vitit 2010 dhe nuk eshte paraqitur me foto.
4.Autoboti ujit nuk eshte i paisur me dokumenta si siguracion ,kontroll Teknik etj dhe nuk ka
fotografi per kete automjet.
5.Kontata e ngjashme qe eshte paraqitur eshte per ndertime dhe jo per sherbimin e kerkuar.
6.Nuk eshte paraqitur vertetimi mbi gjendjen gjyqesore ose nje dokument te leshuar nga autoritet
kopetent.



4.Nuk eshte paraqitur listpagesa Shtator 2018.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "SILVER"Sh.P.K. Lezhe,lagjja
"Varosh",Blloku "Gura"Godina nr.2/92 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
2.939.997.(Dy milion e nenteqind e tridhjete e nente mije e nenteqind e nentedhjete e shtate.)leke pa

t.v.sh pikët totale të marra [__100___]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Dropull zyra juridike 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 4.02.2018

Ankesa: nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i autoritetit kontraktor

Ahilea DEÇKA


