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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA KORÇË

Ndermarja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes

Nr_____Prot Date 08.05.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 08.05.2019

Nga: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes Bashkia Korçë, rruga “Dhimiter
Denasi”, 0697128505,082 243007.

Për: Shoqërinë Morava, adresa: Korçë Drenove Drenove Mborrje

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozaime

Objekti: “Dru zjarri” - REF-18554-04-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë do të kryhet për nevoja materialesh pastrimi dhe dizinfektimit të
Ndermarrjes te Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Çerdhes

Fondi limit: 7.897.302 lek
Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Korçë

Shpenzim

Data e percaktuar per hapjen e ofertave ishte data 30.04.2019 ora 09:00.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] -
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

2. Shoqeria “Morava ”sh.p.k, NIPT K33914013Jme vleren:
7.003.040(shtate miljon e tre mije e dyzet)lek pa tvsh

3. Shoqeria “Pisha”, NIPT K12526207V me vleren:
7.484.752(shtate miljon e katerqind e tetedhjet e kater mije e shtateqind e pesedhjet e dy)lek pa tvsh

4 Shoqeria “Vaya Internactional” sh.p.k, NIPT L44707601I me vleren:
S’ka paraqitur oferte ekonomike

* * *

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Morava” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te
gjitha dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Pisha”, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur të gjithë
dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Vaya Internactional” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, nuk
ka paraqitur te githa dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e
tenderit,(operatori ka paraqitur vetem QKB ndersa e gjithe pjesa tjeter e dokumentacionit te kerkuar ne DST
nuk eshte paraqitur)

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se nuk eshte dorezuar
oferta ekonomike

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “Morava” adresa: Korçë Drenove
Drenove Mborrje se oferta e paraqitur me një vlerë prej 7.003.040(shtate miljon e tre mije e dyzet)lek pa
tvsh, eshte identifikuar si oferta e suksesëshme

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes te Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Çerdhes,
Bashkia Korce,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet 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: 30.04.2019

Ankesa - Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Ylli Musaka


