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Shtojca 16                                                                              

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

[Data 03/11/2020]  

 

 Për:      B.O.E. “ARKONSTUDIO” Sh.p.k.& “DION-AL” Sh.p.k. 

 Adresa: Farkë, Mjull Bathore, rruga “Dervish Shaba”. 

T I R A N Ë 

 

Procedura e prokurimit: “Ndërtim i qendrës së mirëmbajtjes Korçë”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70165-08-28-2020. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

[ “Ndërtim i qendrës së mirëmbajtjes Korçë”. 

Fondi limit: 98.844.810 (nëntëdhjetë e tetë milionë e tetëqind e dyzet e katër mijë e tetëqind e dhjetë) lekë pa    

                    T.V.Sh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  6 (gjashtë) Muaj nga nënshkrimi i Kontratës] 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike:[Data 08/09/2020] [Buletini Nr. 66] 

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.B.O.E. ARKONSTUDIO Sh.p.k.& DION-AL Sh.p.k.                     NIPT ARKONSTUDIO Sh.p.k.- L42019004I 

              NIPT DION-AL Sh.p.k.- K67917301H 

Vlera e ofertuar: 95.880.716,97 (nëntëdhjetë e pesë milionë e tetëqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e  

                                                      gjashtëmbëdhjetë presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë. 
 

2.B.O.E. RAFIN COMPANY Sh.p.k.& ED KONSTRUKSION Sh.p.k.  

     NIPT RAFIN COMPANY Sh.p.k.- L52125110A 

                                                                                             NIPT ED KONSTRUKSION Sh.p.k.- K61625001I 

Vlera e ofertuar:  88.252.099,80   (tetëdhjetë e tetë milionë e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë mijë e nëntëdhjetë  

                                                        e nëntë presje tetëdhjetë) Lekë. 

 

 

3.OE ELDA-VL  Sh.p.k.                                                     NIPT - K67106202W. 
Vlera e ofertuar: Nuk ka ofertë. 

 

4.OE Midea Albania  Sh.p.k.                                              NIPT - K01510004R. 
Vlera e ofertuar: Nuk ka ofertë. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. B.O.E. RAFIN COMPANY Sh.p.k.& ED KONSTRUKSION Sh.p.k.  

                                                                                             NIPT RAFIN COMPANY Sh.p.k.- L52125110A 

                                                                                             NIPT ED KONSTRUKSION Sh.p.k.- K61625001I 
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  2. OE ELDA-VL  Sh.p.k.                             NIPT - K67106202W. 

 

  3.  OE Midea Albania  Sh.p.k.                      NIPT - K01510004R. 
 

Përkatësisht për arësyet e mëposhtme; 

1. B.O.E. RAFIN COMPANY Sh.p.k.& ED KONSTRUKSION Sh.p.k. - Nuk plotëson kushtin për inxhinier 

Drejtues Teknik – Auditues energjitik i Ҫertifikuar me titull : Auditues Energjitik në Ndertesa dhe Instalime 

industriale 

Nuk plotëson kushtin për paraqitjen e një autorizim/kontrate bashkëpunimi nga prodhuesi/distributori, me të 

cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë 

procedurë prokurimi; 

Nuk plotëson kushtin për një punonjës të pajisur me ҫertifikate trajnimi sipas standartit EU nr. 304/2008 në 

fushën e e sistemeve të shuarjes së zjarrit; 

 

2. OE ELDA-VL  Sh.p.k. - Nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumentacionin e kërkuar. 

 

3. OE Midea Albania  Sh.p.k. - Nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumentacionin e kërkuar. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë; [B.O.E. ARKONSTUDIO Sh.p.k. me NIPT-

L42019004I dhe DION-AL Sh.p.k. me NIPT- K67917301H] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej; [95.880.716,97 (nëntëdhjetë e pesë milionë e tetëqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë 

presje nëntëdhjetë e shtatë ) Lekë] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë; [Albgaz Sh.a. Njësia Administrative nr. 5, rruga e 

“Kosovarëve”, pallati “Ndër Pro” Sh.p.k., Tiranë, Shqipëri, tek z. Drini Mataj Tel +355692665192] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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 [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 datën; 21.10.2020 

Ankesa: ka ose jo;   Nuk ka patur ankesa. 

 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datën; ________________. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR/OSE PERSONI I 

AUTORIZUAR PREJ TIJ 

______________________________________________ 

                                                  (emri, mbiemri, firma, vula)      


