
REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA BERAT

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Berat, më 26.03.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik Ante –Group Sh.p.k me NIPT J62904100D

me adresë : Berat

Procedura e prokurimit “Tender I Hapur mbi kufirin e larte monetar ” me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-04139-01-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (sasitë , qellim kohezgjatja)

“ Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta urbane te Bashkise Berat 2019-2024(Sherbim i
pastrimit)" .

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 365 dite nga data e
nenshkrimit te kontrates me opsion rinovimi per 4 vite te tjera.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike

[Data 21.01.2019] [Numri 03].

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit : cmimi më i ulet , X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se Ne sistemin Elektronik ka ofertuar vetem nje (1) operator ekonomik

1 Ante –Group Sh.p.k me NIPT J62904100D ka paraqitur oferten 298 355 185 (dyqind e

nentedhjete e tete milion e treqind e pesedhjete e pese mije e njeqind e tetedhjete e pese) leke

pa tvsh vlera e plote ,icili eshte kualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik

“Ante –Group Sh.p.k me NIPT J62904100D me ofertën me ofertën 298 355 185 (dyqind e

nentedhjete e tete milion e treqind e pesedhjete e pese mije e njeqind e tetedhjete e pese) leke

pa tvsh vlera e plote, është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Berat, sigurimin e kontratës siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes

publikimit të këtij njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë,ose tërhiqeni nga

nënshkrimi i kontratës,do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj , procedura do të anullohet siç

parashikohet ligjin nr. 9643 dt.20.11.2006 "Për Prokurimet Publike" i ndryshuar me VKM nr

914 dt.29.12.2014 “Per miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.03.2019

Ankesa: nuk ka.

Konc.A.Zhuka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Petrit SINAJ

Adresa:Blvd. “Republika 2”, Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bashkiaberat.gov.al, Email :

bashkiaberat@yahoo.com

http://www.bashkiaberat.gov.al

