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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KAMËZ

Nr.____Prot. Kamëz më
___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “2 N”shpk, me adresë : Paskuqan, Lagjja “Paskuqan Fushë”, Rruga
Demokracia, Tiranë .

* * *
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51948-02-28-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndertim KUN"Mehmet Gjevori"+KUN"Rruga paralel me
Mehmet Gjevori "
Fondi limit : 5.377.163 (pesë milion e treqind e shtatëdhjetë e shtatëmije e njëqind e
gjashtëdhjetë e tre)lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 28(njezet e tete )dite pune.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [11.03.2020] [11]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 30.03.2020
këta ofertues:

1. “2N” shpk L31615017L
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 4,042,378 lekë pa tvsh, dhe 4,850,854 lekë me
tvsh.

2. “Liqeni VII”sh.a K01730502W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 4,459,180 lekë pa tvsh, dhe 5,351,016 lekë me
tvsh.

3. “Ndertimi” shpk K11325002C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 4,877,900 lekë pa tvsh, dhe 5,853,480 lekë me
tvsh.

Janë te skualifikuar
Nuk ka

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori ekonomik “2 N”shpk,
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me adresë : Paskuqan, Lagjja “Paskuqan Fushë”, Rruga Demokracia, Tiranë , se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4,042,378 lekë pa tvsh, dhe 4,850,854 lekë me tvsh,
se është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë
dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

***
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 4,459,180 lekë (pa TVSh) 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 08.05.2020

Ankesa: ka ose jo____JO__________

Rakip SULI

_________________________________________

KRYETAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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