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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                                                  BASHKIA  KORÇË 

        Drejtoria e Prokurimeve                                               

 

 

Nr.  _______Prot                                                                                                 Date 11/09/2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Date  11.09.2020 

Nga: Bashkia Korçë, Bulevardi “Shën Gjergji”, 082 243353. 

Për: Shoqeria “Nika”sh.p.k, adresa:  Shkodër, Lagj. Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeu, 

godine  8 kateshe, kati i parë, zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587 

 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim 

Objekti:    “Permiresim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra dhe te 

pafavorizuara”   

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF- 68746-08-14-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë ka për qëllim përmirësimin e kushteve te banimit 

per komunitetet e varfëra dhe te  pafavorizuara Bashkia Korçë 

 

Fondi limit:  3,783,988  lekë 
 

Burimi i financimit:  Buxheti i shtetit + Te ardhurat e bashkise 

investim 

 

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 28.08.2020 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] – 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X 
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Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

 

1. Shoqeria “Nika” sh.p.k, NIPT J76705047U me vleren: 

    2.420.802 (dy milion e katerqind e njezet mije e teteqind e dy) leke, pa 

    tvsh 

 

    

2. Shoqeria “Infinit” sh.p.k , NIPT J74304623M me vleren: 

    2.616.585 (dy milion e gjashteqind e gjashtembedhjete mije e peseqind e tetedhjete e 

    pese) leke pa tvsh   ( vlera pas korrigjimit) 

 

 

3. Shoqeria “Al – Dok ” sh.p.k , NIPT J64103601Q me vleren: 

    2.854.436,97 (dy milion e teteqind e pesedhjete e kater mije e katerqind e tridhjete e  

    gjashte presje nentedhjete e shtate) leke pa tvsh 

 

 

4. Shoqeria “Alb Korça 2002” sh.p.k , NIPT K34004003T me vleren: 

    3.004.420 (tre milion e kater mije e katerqind e njezet) leke pa tvsh 

 

 

5. Shoqeria “Meni” sh.p.k , NIPT J61909018W me vleren: 

    3.586.659 (tre milion e peseqind e tetedhjete e gjashte mije e gjashteqind e pesedhjete e  

    nente) leke pa tvsh 

 

 

6. Shoqeria “2 N” sh.p.k , NIPT L31615017L me vleren: 

    3.595.688 (tre milion e peseqind e nentedhjete e pese mije e gjashteqind e tetedhjete e  

    tete) leke pa tvsh  ( vlera pas korrigjimit) 

 

                      

7. Shoqeria “Ina” sh.p.k , NIPT J61814009W me vleren: 

    3.703.220 (tre milion e shtateqind e tre mije e dyqind e njezet) leke pa tvsh 

 

        

 

   

                                                                         * * * 

 

Jane s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Shoqeria  “Infinit”shpk,  per arsye se: 

 

Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca  11, kriteret e vecanta te 

kualifikimit,  

 

2.2 Per Kapacitetin teknik:   

 

1.Punet e ngjashme 
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Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës së përllogaritur 

të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose  punë të ngjashme 

,ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit eshte jo 

me pak se  dyfishi i vlerës limit të kontratës, që prokurohet 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme: 

b.Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

1. Kontrate; 

2. Situacionin përfundimtar;  

3. Akt kolaudimi; 

4. Fatura tatimore , 

 

Per arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur akt kolaudimi. 

 

            

2. Shoqeria  “2N”shpk,  per arsye se: 

 

Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca  11, kriteret e veçanta te 

kualifikimit, 

 

2.2 Per Kapacitetin teknik:   

4.Deshmi per fuqine mesatare punetore te operatorit ekonomik: 

 

4.1.Një punësim mesatar i të paktën  13(trembedhjete) personash, per periudhen Maj 2020 -  

Korrik 2020 dokumentuar kjo me vertetimin e pageses se sigurimeve shoqerore dhe 

shendetesore nga administrata tatimore dhe listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, 

Shendetesore dhe Tatimit mbi te Ardhurat nga Punesimi . 

 

Per arsye se nuk eshte paraqitur vertetimi i pageses te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore 

nga administrata publike. 

 

 

 

3. Shoqeria  “Ina”shpk,  per arsye se: 

Nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca  11,kriteret e vecanta te 

kualifikimit,pika 1.e e. Ofertuesit duhet te paraqesin grafikun e punimeve, te  firmosur dhe 

vulosur nga perfaqesuesi ligjor i ofertuesit 

 

Ofertuesi nuk ka paraqitur grafikun e punimeve 

 

 

              * * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “Nika”shpk, me adrese: 

Shkodër, Lagj. Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeu, godine  8 kateshe, kati i parë, zona 

kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587, se oferta e paraqitur  me një vlerë te pergjithshme prej 
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2.420.802  (dy milion e katerqind e njezet mije e teteqind e dy) leke, pa tvsh,  është 

identifikuar si oferta e suksesshme 

  

   

* * * 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Bashkise Korçë, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

veprohet ne perputhje me nenin 58 të ligjit për prokurimet publike Nr 9643 date 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 03.09.2020 

Ankesa: JO 

 

 

 

 

                                                TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                            SOTIRAQ FILO  


