Buletini 13 Maj

2013

Agjencia e Prokurimit Publik

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i
kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin
49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.04.2013
Ankesa: Nuk ka

UNIVERSITETI I ARTEVE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Drejtuar:

Shoqërisë SUKA sh.p.k.

Procedura e prokurimit:
Meremetim tarracash
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Kontratë për meremetimin e tarracave të
disa godinave të Universitetit të Arteve, me afat 3 muaj nga hyrja në fuqi e
kontratës
Publikime të mëparshme:
Nuk ka
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat
perkatese te ofruara:
Suka sh.p.k. me vlerë 900.272 (nëntëqind mijë e dyqind e shtatëdhjetë e dy)
lekë, pa TVSH;
Nika sh.p.k. me vlerë 970.170 (nëntëqind e shtatëdhjetë mijë e njëqind e
shtatëdhjetë) lekë, pa TVSH;
Meni sh.p.k. me vlerë 1.007.815 (një milion e shtatë mijë e tetëqind e
pesëmbëdhjetë) lekë, pa TVSH;
Cara Mat sh.p.k. me vlerë 1.083.846 (një milion e tetëdhjetë e tre mijë e
tetëqind e dyzetë e gjashtë) lekë, pa TVSH;
“ELKA” sh.p.k. me vlerë 1.084.140 (një milion e tetëdhjetë e katër mijë e
njëqind e dyzetë) lekë, pa TVSH;
Regli sh.p.k. me vlerë 1.088.169 (një milion e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e
gjashtdhjetë e nëntë) lekë, pa TVSH;
O.B.KONSTRUKSION sh.p.k. me vlerë 1.110.005 (një milion e njëqind e dhjetë
mijë e pesë) lekë, pa TVSH;
SHAMO-CONSTRUCTION sh.p.k. me vlerë 1.159.187 (një milion e njëqind e
pesëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë, pa TVSH;
Edonil Konstrksion sh.p.k. me vlerë 1.284.402 (një milion e dyqind e tetëdhjetë
e katër mijë e katërqind e dy) lekë, pa TVSH;
ERGES MAT sh.p.k. me vlerë 1.335.266 (një milion e treqind e tridhjetë e pesë
mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë, pa TVSH.
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Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
Doskani-G sh.p.k. me vlerë 1.035.150 (një million e tridhjetë e pesë mijë e
njëqind e pesëdhjetë) lekë, pa TVSH.
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
Nuk ka përmbushur kriterin për të pasur një numër mesatar prej 10
punonjësish të siguruar për tremujorin e pare të vitit 2013.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Suka sh.p.k. se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 900.272 (nëntëqind mijë e
dyqind e shtatëdhjetë e dy) lekë, pa TVSH, është identifikuar si oferta e
suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Arteve kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç
parashikohet në dokumentet e tenderit, sipas afateve ligjore që fillojnë 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 siç parashikohet në nenin
49 të ligjit nr. 9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.04.2013.
Ankesa: nuk ka

[06.05.2013]

KOMUNA DRENOVE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: [VASHTMIA, Korce]
Procedura e prokurimit:
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Tubo, deri me 31.08.2013]
Fondi Limit : 1.750.000 lek ( nje milion e shtateqind e pesedhjet mije) leke pa
TVSH
Burimi I financimit : Buxheti i shtetit X, Te ardhura X
Shpenzim operativ X
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit 15.04.2013
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data]
[Numri]
____________________Per me shume informacion_______________
www.app.gov.al
226

