
__________________________________________________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr_______prot Gramsh, më 03/07/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 03.07.2019

Për: Operatorin Ekonomik- “Blerimi” sh.p.k

Adresa: Fshati Mjekës,,NJA Shirgjan, Rruga Elbasan-Cërrik,km.4 ,Elbasan.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozime”,me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23945-05-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim ujësjellësa në NJA Skënderbegas dhe NJA Lenije”me
afat 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 03/06/ 2019 [Nr. 22]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

* * *

1. Shoqëria- “Blerimi ”sh.p.k me nr.Nipti J62903384G me vlerë të ofertës 6 027 266
(gjashtëmilionë e njëzetë e shtatëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë,pa TVSH.

2. Shoqëria- “Viante Konstruksion ” sh.p.k me nr.Nipti K47103804L me vlerë të ofertës
(nuk ka dorëzuar ofertë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

1. Shoqëria- “Viante Konstruksion ” sh.p.k për arsyet :
Nuk ka dorezuar ne SPE asnje nga dokumentat lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor te kerkuar
ne Kriteret e Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit te pershkruara ne DST,si dhe nuk ka
dorëzuar ofertë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Blerimi ”sh.p.k, me adresë Fshati
Mjekës,,NJA Shirgjan, Rruga Elbasan-Cërrik,km.4 ,Elbasan , se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 6 027 266 (gjashtëmilionë e njëzetë e shtatëmijë e dyqind e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë,pa TVSH, pikët totale të marra [_____],është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Gramsh, Bulevardi “10 korriku”,Sheshi
“Kamber Dërmyshi “ ,pranë Njësisë së Prokurimit,kati tretë, kopjen e nënshkruar të formularit
të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5



(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 [______], 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 24.06.2019.

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa .

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI
LULJETA DOLLANI

Konceptoi: E.Guzi

Miratoi: E.Guzi

Dosja nr:__________

Afati i ruajtjes: _____


