
Shtojca 16

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 28/08/2018 ]

Për: Boshnjaku B me adrese lagja Bishanake ,rruga Skenderbeu nr.8 ,prane karburantit
Bolv-Oil , z.k. 8532 dhe PESE VELLEZERIT shpk me adrese lagja Bishanake ,rruga
Skernderbeu ,prane karburantit Bolv –Oil,z.k. 8532 Fier , te perfaqesuar me prokure te
posacme nga z.Bashkim Dulla .

Procedura e prokurimit: Rikonstruksion i Shkolles 9-vjecare Demir Godelli Peqin

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78689-07-10-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion objekti shkollor me fond limit 39,419,187
leke pa tvsh , me kohezgjatje punimesh 4 muaj .

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.Bashkimi i operatoreve ekonomik Boshnjaku B me nr K 72627402H nipti dhe PESE
Vellezerit shpk me nr. L22925402C nipti .

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 39.388.721 (tridhjete e nente milion e treqind e tetedhjete e tete mije e shtateqind e
njezet e nje leke pa tvsh )

(me numra dhe fjalë)

2.__ELDA-VL K 67106202 W
_____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 0 (zero)

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.ELDA –VL K 67106202 W

Per arsyet e meposhtme :



Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per te provuar plotesimin e
kritereve te pergjitheshme dhe te vecanta te kualifikimit dhe as oferte ekonomike .

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve ekonomik
Boshnjaku B me adrese lagja Bishanake ,rruga Skenderbeu nr.8 ,prane karburantit Bolv-
Oil , z.k. 8532 . me administrator z.Bashkim Dulla dhe PESE VELLEZERIT shpk me
adrese lagja Bishnake Fier te perfaqesuar nga z.Bashkim Dulla se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 39 388 721 [tridhjete e nente milion e treqind e tetedhjete e tete mije
e shtateqind e njezet e nje leke pa tvsh ]/pikët totale të marra se është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Peqin me adrese Bulevardi Mustafa
Gjinishi ,prane zyres se prokurimeve sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 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 (nëse është kërkuar) dhe 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 20.08.2018 .

Ankesa: Nuk ka pasur


