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BASHKIA VORË

Nr................prot Vore me ____/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nga: Bashkia Vore, Vore

Për : NET-GROUP me Nipt L72023002P.
Procedura e prokurimit: [Kerkese per Propozim]
Përshkrim i shkurtër i kontratës:Mbikqyrje e punimeve ne objektet e planifikuara per
vitin 2019 (Faza e dyte) Loti 1 “Mbikqyrje e punimeve ne objektin "Rikonstruksioni i plote
dhe shtese e Shkolles se Mesme "Vajdin Lamaj", Domje, Bashkia Vore"
Numri i referencës së procedurës/lotit REF-21082-05-08-2019.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Afati do te jete nga data e lidhjes se kontrates se
sipermarrjes per objektin kryesor deri ne perfundimin e objektit].
Fondi limit: 1.007.218 lekë pa tvsh.

Burimi i financimit: Nga te ardhurat e Bashkisë Vore.

Data e zhvillimit te procedurës se prokurimit: 20/05/2019, Ora: 10:00.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojme se kane qene pjesemarres ne kete procedure ofertuesit me vlere perkatese te ofruar:

Në vend të 1. NET-GROUP me Nipt L72023002P me vlerë të ofertës 842.275 (teteqind e
dyzete e dy mije e dyqind e shtatedhjete e pese) lekë pa tvsh.
Në vend të 2. INSTITUTI DEKLIADA – ALB me nipt K71606006A me vlerë të ofertës
884.388,70 (teteqind e tetetedhjete e kater mije e treqind e tetedhjete e tete mije presje shtate)
lekë pa tvsh.
Në vend 3. M.A.K Studio me Nipt L01422017O me vlerë të ofertës 886.351 (teteqind e
tetetedhjete e gjashte mije e treqind e pesedhjete e nje) lekë pa tvsh.
Të Skualifikuar:
A&E Enginiering me Nipt K72113010E me vlerë të ofertës 790.720 (shtateqind e
nentedhjete mije e shtateqind e njezete) lekë pa tvsh. Referuar VKM nr.354, date 11.5.2006
“Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime per planifikim territori, projektim,
mbikeqyrje dhe kolaudim”, oferta eshte nen kufirin minimal te lejuar. Duke qene se nuk jemi
ne rastet e nenit, pika 3 te vendimit te sipercituar, oferta nuk eshte e vlefshme.
Novatech Studio shpk me Nipt L01717030C me vlerë të ofertës 833.965 (teteqind e
tridhjete e tre mije e nenteqind e gjashtedhjete e pese) lekë pa tvsh. Referuar VKM nr.354, date
11.5.2006 “Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime per planifikim territori,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”, oferta eshte nen kufirin minimal te lejuar. Duke qene se
nuk jemi ne rastet e nenit, pika 3 te vendimit te sipercituar, oferta nuk eshte e vlefshme.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë NET-GROUP me Nipt
L72023002P me vlerë të ofertës 842.275 (teteqind e dyzete e dy mije e dyqind e
shtatedhjete e pese) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Vore, Qyteti Vore, sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data

e këtij publikimi por ne cdo rast subjekti është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit

kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës ne

zbatim te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21/05/2019.

Ankesa: NUK KA

Nëpunësi Autorizues

Pëllumb BRUSHA


