Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
06/04/2021
Për: “ERVIN LUZI”person fizik
NIPTI:K71707007Q
Adresë: Tirane Kashar YRSHEK Lagjja Katund i Ri, Rruga Ali Pashe Gucia, Godina nr.5
Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88301-02-25-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Materiale per mirembajtjen e ndricimit publik rrugor te Bashkise
Dropull per 2021 kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin është nga data e lidhjes
se kontrates deri ne 31/12/2021.
Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. 29 datë 01 Mars 2021.
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. Operatori ekonomik “NIKA”Shpk
NIPTI:J74818826S
Vlera 1.682.210(Nje milion e gjashteqind e tetedhjete e dy mije e dyqind e dhjete)leke
2. Operatori ekonomik “ERVIN LUZI”person fizik
NIPTI:K71707007Q
Vlera 1.280.000(Nje milion e dyqind e tetedhjete mije)leke.
3. Operatori ekonomik “KOLOSEU”Shpk
NIPTI:J72603129H
Vlera 1.550.300(nje milion e peseqind e pesedhjete mije e treqind)leke
4. Operatori ekonomik “MIFEEL”Shpk
NIPTI:L82916601N
Vlera 1.635.150 (nje milion e gjashteqind e tridhjete e pese mije e njeqind e
pesedhjete)leke
5. Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”person fizik NIPTI:K42611766Q
Vlera 1.695.750(Nje milion e gjashteqind e nendedhjete e pese mije e shtateqind e
pesedhjete)leke.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1- Operatori ekonomik “KOLOSEU”Shpk
NIPTI:J72603129H,nuk ka dorezuar
Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas
Dokumentave Standarte te Tenderit.
2- Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”person fizik NIPTI:K42611766Qnuk ka
dorezuar Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te
Vecanta sipas Dokumentave Standarte te Tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik “ERVIN
LUZI”person fizik me adrese Tirane Kashar YRSHEK Lagjja Katund i Ri, Rruga Ali Pashe
Gucia, Godina nr.5 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej vlera 1.280.000(Nje
milion e dyqind e tetedhjete mije)leke.pa TVSH pikët totale të marra 100 është identifikuar si
oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Dropull, me adresë Jergucat Gjirokaster dhe
numër kontakti 088490804 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5(pese) 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 23/03/2021
Ankesa: nuk ka
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _______________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Dhimitraq TOLI

