
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

11.06.2019

Për: Shoqerine „OREA” Sh.P.K. Adresa Lagjia „Zona Industriale“godine 1 kateshe ,nr pasurie
12/82 zona kadastrale 8543.

Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-22385-05-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndertim Lera ne Bularat Q= 400 m3, Bodrisht Q= 100m3
dhe Sotir Q= 100m3
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 20.05.2019,Numri20

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 .SAVRIKAL ME NIPT J76705511E

Vlera1.696.727(Nje milion e gjashteqind e nentedhjete e gjashte mije e shtateqind e njezet e
shtate)leke pa tvsh

2.KADIA ME NIPT J66703117R

Vlera1.690.150 (Nje milion e gjashteqind e nenetedhjete mije e njeqind e pesedhjete)leke pa
tvsh

3.OREA ME NIPT J62903770O

Vlera 1.844.910 (Nje milion e teteqind e dyzet e kater mije e nenteqind e dhjete) leke pa tvsh.

4.ILIRIA/D ME NIPT J66702510D

Vlera 1.830.300 (Nje milion e teteqind e tridhjete mije e treqind) leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. SAVRIKAL ME NIPT J76705511E

a.Ne deklaraten e dates 27.05.2019 eshte deklaruar se detyrimet e tatimeve dhe te sigurimeve

shoqerore jane ne proces -mareveshje me keste nga DRT Sarande dhe gjoba per sigurimet

shoqerore eshte kundershtuar ne rruge gjyqesore.

Ky ofertues rezulton me detyrime dhe gjoba te papaguar ndaj tatimeve dhe sigurimeve.

Qe kjo deklarete te ishte e sakte operator duhet te argumentonte me dokumenta (vendimin

gjyqesor i formes se prere per anullimin e gjobes si dhe akt mareveshjen me DRT e Sarendes per

pagimin me keste sic thuhet ne deklaraten e paraqitur).

Emri i plotë i shoqërisë

2. KADIA ME NIPT J66703117R

a.Mungon listepagesa per muajt Mars,Prill 2019.

b. Ne shtojcen 1/1ne Deklarate per paraqitje oferte te pavarur ofertuesI nuk ka



deklaruar(klikuar) nese oferta e tij eshte hartuar ne menyre te pavarur,pa u konsulltuar,pa

komunikuar dhe pa bere mareveshje me asnje konkurent tjeter.(pika 6a ose 6b).Ne baze te pikes

2 te kesaj deklarate operatori skualifikohet.

3. ILIRIA/D ME NIPT J66702510D
Ne shtojcen 1/1ne Deklarate per paraqitje oferte te pavarur ofertuesI nuk ka deklaruar(klikuar)

nese oferta e tij eshte hartuar ne menyre te pavarur,pa u konsulltuar,pa komunikuar dhe pa bere

mareveshje me asnje konkurent tjeter.(pika 6a ose 6b).Ne baze te pikes 2 te kesaj deklarate

operatori skualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine OREA” Sh.P.K. Adresa
Lagjia „Zona Industriale“godine 1 kateshe ,nr pasurie 12/82 zona kadastrale 8543se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.844.910 (Nje milion e teteqind e dyzet e kater mije
e nenteqind e dhjete) leke pa tvsh.pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Dropull kati i dyte zyra juridike sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10(dhjete)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 03.06.2019

Ankesa: jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
AHILEA DEÇKA


