
Adresa: Rr. “Unaza” nr.73, Kodi Postar:1032, Vorë, www.bashkiavore.gov.al, email:bashkiavore@gmail.com

BASHKIA VORE

Nr. __________ prot. Vorë, më ____/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Nga: Bashkia Vorë, Vorë

Për: Bashkimin e Shoqerive “Eglenti” shpk me nipt L28405201R, “Regli” shpk me

nipt K48021206L dhe “Senka shpk” me nipt J94808405Q.

Procedura e prokurimit: [Procedurë e Hapur]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksioni i plote dhe shtese e Shkolles se Mesme

"Vajdin Lamaj", Domje, Bashkia Vore".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21353-05-09-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontrata do të zbatohet për 270 ditë kalendarike.

Fondi limit: 74.945.844,49 lekë pa tvsh

Burimi i financimit: Nga të ardhurat e Bashkisë Vorë

Data e zhvillimit të procedurës se prokurimit: 17/06/2019 Ora: 10:00.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë ofertuesit me vlerë përkatëse të ofruar:

Në vend të 1: Bashkimi i Shoqerive “Eglenti” shpk me nipt L28405201R, “Regli” shpk me

nipt K48021206L dhe “Senka shpk” me nipt J94808405Q, me vlerë të ofertës 74.807.441

(shtatedhjete e kater milion e teteqind e shtate mijë e katerqind e dyzete e nje ) lekë pa tvsh.

Të skualifikuar:

ELDA- VL me nipt K67106202W nuk ka sjelle oferte ekonomike dhe nga shqyrtimi
individual rezultoi se oferta nuk është e vlefshme pasi nuk plotëson te gjitha kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit si dhe kërkesat për kualifikim të vendosura në përputhje
me këkesat e vendosura në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Shoqerive

“Eglenti” shpk me nipt L28405201R, “Regli” shpk me nipt K48021206L dhe “Senka

shpk” me nipt J94808405Q, me vlerë të ofertës 74.807.441 (shtatedhjete e kater milion e

teteqind e shtate mijë e katerqind e dyzete e nje ) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Vorë, Qyteti Vorë, kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data e këtij publikimi, por në çdo
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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 në zbatim të nenit 21 të VKM
nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17/06/2019.

Ankesa: NUK KA

Nëpunësi Autorizues

Pëllumb BRUSHA


