Nr. ____ Prot.

Cërrik, më 23.09.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data: 23.09.2020]
Për: [BOE „AL-MEXWOOD SHPK me adrese Elbasan Pishaj CEKIN Fshati Çekin, rruga nacionale GramshElbasan, ndertese private, zona kadastrale nr.1362, nr. pasurie 6/76 prane Uzines & B93 II SHPK me adrese Tirane
Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10. ]
Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim (prokurim me mjete elektronike)”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69528-08-24-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim linja KUZ, Bashkia Cërrik, 2020 ”
Publikime të mëparshme (ska): Buletini i Njoftimeve Publike [31.08.2020] [62]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.

BOE ” AL-MEXWOOD SHPK “ sh.p.k K36603807B dhe “B93 II “SH.P.K L52209050O
Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 6483223 (gjashte milion e katerqind e tetedhjete e tre mije e dyqind e njezete e tre) leke pa tvsh.
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
“ska”
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [AL-MEXWOOD SHPK me adrese Elbasan Pishaj
CEKIN Fshati Çekin, rruga nacionale Gramsh- Elbasan, ndertese private, zona kadastrale nr.1362, nr. pasurie 6/76
prane Uzines & B93 II SHPK me adrese Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali,
Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10. ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6483223 (gjashte milion e
katerqind e tetedhjete e tre mije e dyqinde e njezete e tre) leke pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar
si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Cërrik,Lagja Nr.2 Ruga “Gjimnazistet 1962”] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës
suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 15.09.2020
Ankesa: ka ose jo : JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: ____

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
K RY ETARI
Andis SALLA

Bashkia Cerrik, tel. 0581 222 63 – fax 0581 223 66, bashkiacerrik@yahoo.com

