
BASHKIA DURRËS

NDËRMARRJA KOMUNALE PLAZH

Nr. ______Prot. Durrës më, ______/______/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për:Blerina Sadiku, Berat Perondi MAGJATE Godinë 1 katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së
aviacionit.]

Procedura e prokurimit: Proçedurë Kërkesë për propozim , objekti: “Blerje veshje pune”

Numri i References se Procedures: REF-49320-02-05-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “ Blerje veshje pune”, sasia sipas preventivit, me afat deri ne

20 dite nga lidhja e kontrates.

Publikime të mëparshme : 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. Blerina Sadiku me NIPT K97730102T

Vlera 1.097.400 (nje milion e nentedhjete e shtate mije e katerqind) leke

2. UNIVERS PROMOTIONS me NIPT K 81324039M

Vlera 1.187.500 (njemilion e njeqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind ) leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:UNIVERS PROMOTIONS me NIPT K 81324039M

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Ofertuesi UNIVERS PROMOTIONS , skualifikohet për arsye se:

1.Ne perputhje me piken 2.3 Per kapacitetin teknik, operatori ekonomik nuk ka paraqitur



certifikatat qe verteton se sistemi i kontrollit te cilesise eshte sipas standartit

ISO 22301-2012 Sistemi i menaxhimit te vazhdueshmerise se biznesit lëshuar nga institucionet

zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit

të tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, . Blerina Sadiku Berat Perondi

MAGJATE Godinë 1 katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit., se oferta e paraqitur,

me një vlerë të përgjithshme prej 1.097.400 (njemilion e nentedhjete e shtate mije e

katerqind) leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes Komunale Plazh ,me Adrese: Lagja 13,
Rruga Dhimiter Kraja, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes së 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 [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 20.02.2020

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ALFRED DHULI


