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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. ______ Prot. Fier, më 08/11/2018

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Rritja e eficences se energjise ne
godinen e bibliotekes publike Dritero Agolli”

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

BASHKIA FIER

[Data: 08/11/2018]

Për: [“B93 II” sh.p.k. Njesia Bashkiake Nr.5; Rruga ‘Ismail Qemali’; Pallati Nr.3/162;
Kati 4-t; Ap.10; Tirane.]

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88975-10-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rritja e eficences se energjise ne godinen e bibliotekes

publike Dritero Agolli”, sipas projektit dhe preventivit te punimeve te miratuara te cilat jane

pjese e dokumentave te tenderit. Kohezgjatja e kontrates eshte 20 dite duke filluar nga

nenshkrimi i kontrates mes paleve.

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  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik ”B93 II” sh.p.k., numri i NUIS-it L52209050O. Vlera totale

sipas formularit te ofertes eshte 5 001 028 lekë (pese milion e njemije e njezet e tete) pa

tvsh dhe 6 001 234 lekë (gjashte milion e njemije e dyqind e tridhjete e kater) me tvsh.

2. Operatori ekonomik ”Spektri” sh.p.k., numri i NUIS-it J62903555F. Vlera totale

sipas formularit te ofertes eshte 5 021 002,8 lekë (pese milion e njezet e nje mije e dy

pike tete) pa tvsh dhe 6 025 203.4 lekë (gjashte milion e njezet e pese mije e dyqind e

tre pike kater) me tvsh.

3. Operatori ekonomik ”Sark” sh.p.k., numri i NUIS-it K52531415H. Vlera totale sipas
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formularit te ofertes eshte 5 341 864,4 lekë (pese milion e treqind e dyzet e nje mije e

teteqind e gjashtedhjete e kater pike kater) pa tvsh dhe 6 410 242.08 lekë (gjashte

milion e katerqind e dhjete mije e dyqind e dyqind e dyzet e dy pike zero tete) me tvsh.

4. Operatori ekonomik ”K.M.K.” sh.p.k., numri i NUIS-it L78223801E. Vlera totale

sipas formularit te ofertes eshte 5 347 451 lekë (pese milion e treqind e dyzet e shtate

mije e katerqind e pesedhjete e nje) pa tvsh dhe 6 416 941 lekë (gjashte milion e

katerqind e gjashtembedhjete mije e nenteqind e dyzet e nje) me tvsh.

5. Operatori ekonomik ”Bahas” sh.p.k., numri i NUIS-it J61827083D. Vlera totale sipas

formularit te ofertes eshte 5 464 815 lekë (pese milion e katerqind e gjashtedhjete e

kater mije e teteqind e pesembedhjete) pa tvsh dhe 6 557 778 lekë (gjashte milion e

peseqind e pesedhjete e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e tete) me tvsh.

6. Operatori ekonomik “Shamo Construction” sh.p.k., numri i NUIS-it L01326020F.

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 5 552 894,8 lekë (pese milion e peseqind e

pesedhjete e dy mije e teteqind e nentedhjete e kater pike tete) pa tvsh dhe 6 663 473,8

lekë (gjashte milion e gjashteqind e gjashtedhjete e tre mije e katerqind e shtatedhjete e

tre pike tete) me tvsh.

7. Operatori ekonomik ”Meni” sh.p.k., numri i NUIS-it J61909018W. Vlera totale sipas

formularit te ofertes eshte 5 731 873 lekë (pese milion e shtateqind e tridhjete e nje

mije e teteqind e shtatedhjete e tre) pa tvsh dhe 6 878 247 lekë (gjashte milion e

teteqind e shtatedhjete e tete mije e dyqind e dyzet e shtate) me tvsh.

8. Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k., numri i NUIS-it K07924803N. Vlera totale

sipas formularit te ofertes eshte 6 812 173 lekë (gjashte milion e teteqind e

dymbedhjete mije e njeqind e shtatedhjete e tre) pa tvsh dhe 8 174 607 lekë (tete

milion e njeqind e shtatedhjete e kater mije e gjashteqind e shtate) me tvsh.

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: Nuk ka

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “B93 II”

sh.p.k. me adrese Njesia Bashkiake Nr.5; Rruga ‘Ismail Qemali’; Pallati Nr.3/162; Kati 4-t;

Ap.10; Tirane, se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej 5 001 028 lekë (pese

milion e njemije e njezet e tete) pa tvsh dhe 6 001 234 lekë (gjashte milion e njemije e dyqind

e tridhjete e kater) me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit se Bashkise Fier, Lagjja

“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”; Nr.15 Fier”, 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 operatorit ekonomik ”Spektri”

sh.p.k., oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [5 021 002,8 lekë (pese

milion e njezet e nje mije e dy pike tete) pa tvsh dhe 6 025 203.4 lekë (gjashte milion e njezet e

pese mije e dyqind e tre pike kater) me 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 31.10.2018.
Ankesa: ka ose jo, - Jo
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë –

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ARMANDO SUBASHI


