
Shtojca 15    

  

BASHKIA TROPOJE 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          08/01/2021 

Për: GRIALD  

Adresa Kukes Kukes KUKES Lagjja e Re, Rruga Uzines, Zona 

Kadastrale Nr.2315, Nr. Pasurie 51/62, Lokal. 

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozim  

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-81056-12-03 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirembajtje e rrugeve rurale per vitin  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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.GRIALD                                                                          J68117216C 

Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera _ 4 480 942  

(Katermilion e katerqind e tetedhjetemije e  nenteqinddyzet e dy ) 

 

2._SMO VATAKSI                                                                     L47022001J 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera _4 229 562 _ 

(Kater milion e dyqind e njezet  e nente mije e peseqindegjashtedhjeteedy) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1._SMO VATAKSI                                                        L47022001J_ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



Mungo fatura tatimore tek punime te ngjashme ,Izmir Vataksi mungo kontrata e punes 

01.01.2019 dhe deshmia dates 27.05.2019nuk jane urdher pagesat e e muajve korrik tetor 2020* 

* * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GRIALD  Adresa Kukes Kukes KUKES Lagjja e 

Re, Rruga Uzines, Zona 

Kadastrale Nr.2315, Nr. Pasurie 51/62, Lokal.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 480 

942  (Kater million e katerind e tetedhjete mije e nenteqind edyzet e dy)/pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Tropoje ,adresa Sheshi Azem Hajdari 

,Bajram Curri,Tropoje  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 3 

(tre) ditëve nga dita e marrjes/publikimittë 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 ___31/12/2020_ 

 

Ankesa: ka ose jo____JO _ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

 

BASHKIA  TROPOJE 

ME POROSI DHE AUTORIZIM 

ABEDIN KERRNAJA 

 

 

 


