
V

Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54 400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al web:www.elbasani.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._________ Prot. Elbasan, më____.____. 2018.

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

AGJENCISE së PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ë

NJOFTIMI I FITUESIT

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.

Për: “Sark” sh.p.k me adresë: Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej, Rajoni nr 3, Perball
supermarket Lalaj,Fier.
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-86379-09-19-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje asfaltobeton dhe bitum” me fond limit 2.175.000

(dymilion e njeqind e shtatedhjete e pesemije) lekë pa t.v.sh. , vënë në dispozicion nga

Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2018”, me afat për lëvrimin e mallit : brenda 30 diteve

nga momenti i lidhjes së kontratës.

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te

ofruara:

1. Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k me Nipt K 52531415 H

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 1.908.301,3 (njemilion e nenteqind e tete

mijë e treqind e nje presje tre) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 2.289.961,56

(dymilion e dyqind e tetedhjete e nente mijë e nenteqind e gjashtedhjete e nje presje

pesedhjete e gjashte) lekë (me tvsh).

2. Operatori ekonomik “Bajrami. N” sh.p.k me Nipt K 02727202 O

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 1.954.537 (njemilion e nenteqind e
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pesedhjete e katermije e peseqind e tridhjete e shtate) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 2.345.444,4 (dymilion e treqind e dyzet e pese mije katerqind e dyzetdhjete e kater

presje kater) lekë (me tvsh).

3. Operatori ekonomik “Bi-Servis” sh.p.k me Nipt K 41614010 T

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 1.670.514,17 (njemilion e gjashteqind e

shtatedhjetemije e peseqind e katermbedhjete presje shtatembedhjete ) lekë (pa tvsh) dhe me

vlerë kontrate prej 2.004.977 (dymilion e kater mije e nenteqind e shtatedhjete e shtate ) lekë

(me tvsh).

4. Operatori ekonomik “Sinan Trading” sh.p.k me Nipt J 64103483 H

Vlera e paraqitur ne proceduren e prokurimit është 1.786.405,9 (njemilion e shtateqind e

tetedhjete e gjashtemije e katerqind e pese presje nente ) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 2.143.687,08 (dymilion njeqind e dyzet e tre mije e gjashteqind e tetedhjete e shtate

presje zero tete) lekë (me tvsh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

- Operatori ekonomik “Bi-Servis” sh.p.k me Nipt K 41614010 T

- Operatori ekonomik “Sinan Trading” sh.p.k me Nipt J 64103483 H

Perkatesisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik “Bi-Servis” sh.p.k nuk ka paraqitur asnje deklarate ne te

cilen merr persiper shoqerimin me certificate cilesie ne momentine dorezimit te mallit

objekt prokurimi. Operatori Ekonomik skualifikohet në lidhje me këtë kriter.

Operatori Ekonomik Sinani–Trading sh.p.k nuk ka dorezuar asnje flete analize

per materialet e kerkuara nga autoriteti kontraktor per kete objekt prokurimi.

Operatori Ekonomik skualifikohet në lidhje me këtë kriter.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “Sark” sh.p.k me

adresë me adresë: Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej, Rajoni nr 3, Perball

supermarket Lalaj,Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.908.301,3

(njemilion e nenteqind e tete mijë e treqind e nje presje tre) lekë pa tvsh, është identifikuar

si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve),

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga

dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
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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 1.954.537 (njemilion e nenteqind e pesedhjete e katermije e
peseqind e tridhjete e shtate) lekë (pa tvsh), 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: 09.10.2018

Ankesa ka patur.

Ka patur ankese nga operatoret ekonomik e konkretisht nga operatori ekonomik “Bi-Servis”
sh.p.k prane Autoritetit Kontraktor me shkresen respektive nr. 6792 prot datë 16.10.2018,
duke kundershtuar vendimin e KVO-se ne lidhje me klasifikimin e ofertave. Me shkresen
nr.6792/1 prot. date 22.10.2018, Autoriteti Kontraktor i ka kthyer pergjigje duke mos
pranuar ankesen e operatorit ekonomik “Bi-Servis” sh.p.k . Operatori ekonomik “Bi-
Servis” sh.p.k nuk dergoi ankese per shqyrtim ne Komisionin e Prokurimit Publik.

Konceptoi : S. Hyskja

Pranoi:Përgjegjës: O. Kokunja

Konfirmoj : Drejtori A. Muhametaj

TITULLARI I AUTORITETIT
KONTRAKTOR

OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
Zv.Kryetari
Klaudia Krasnika
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