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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA FUSHË-ARRËZ

Nr.3730 Prot. Fushë-Arrëz, më, 08.11.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “DRINI-1” sh.p.k, me Seli ne Puke.

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim.

Numri i referencës së procedurës: REF-89917-10-15-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i Ujesjellesit lagjia Gere
fshati Iballe (Kaptazhi+linja kryesore)”, 4 001 616.95 (kater milion nje mije e gjashteqind e
gjashtembedhjete pike nentedhjete pese) leke pa tvsh , vene ne dispozicion nga buxheti i
Bashkise, afati i kontrates 60 dite nga nenshkrimi i kontrates.

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 "BONUS"sh.p.k K 72412009 E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.848.622 (tre milion e teteqind e dyzet e tetemije e gjashteqind e njezet e dy ) leke pa
tvsh, 4.618.346 (kater milion e gjashteqind e tetembedhjete mije e treqind e dyzet e gjashte) leke
me tvsh.

2. Operatori Ekonomik "DRINI-1"sh.p.k J 78716517 H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 3.771.022 (tre milion e shtateqind e shtatedhjete e nje mije e njezet e dy ) leke pa tvsh,
4.525.226 (kater milion e peseqind e njezet e pesemije e dyqind e njezet e gjashte) leke me tvsh.

3. Operatori Ekonomik "NIGMA KONSTRUKSION"sh.p.k L 31626006 F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : NUK KA PARAQITUR OFERTE
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4. Operatori Ekonomik "VLLAZNIA NDERTIM I.S"sh.p.k K 77524990 Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3.892.212 (tre milion e teteqind e nentedhjete e dy mije e dyqind e dymbedhjete ) leke
pa tvsh, 4.670.654 (kater milion e gjashteqind e shtatedhjete mije e gjashteqind e pesedhjete e
kater) leke me tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

I- Operatori Ekonomik "BONUS"sh.p.k me Nr. NIPTI K 72412009 E, me adrese Tirane ,
me administrator Fuat Brishi, ka mangesi, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk i permbush
kerkest e percaktuara ne dokumentat e tenderit:

1. Diploma nr.3808 e Z.Klodian Shehu ing.Hidroteknik eshte fotokopje e panoterizuar e per
pasoje eshte e parregullt, e kerkuar ne DST..."Se te gjithe dokumentat duhet te jene origjinale ose
fotokopje e noterizuar e tyre"...

2. Kontrata nr.311 Rep e Nr.105/2 Kol, dt 13.12.2016 e Z.Ermal Matmuja eshte e pavlefshme
pasi i ka mbaruar afati i vlefshmerise (per nje vit) kerkuar ne DST pika 2.3 "Kapaciteti Teknik",
pika 2, Personeli, shkronja c, si dhe diploma Nr.4003 e Z.Ermal Matmuja inxhinier Gjeodet
eshte fotokpje e panoterizuar e per pasoje eshte e parregullt, te kerkuara ne DST.... "Se te gjithe
dokumentat duhet te jene origjinale ose fotokopje e noterizuar e tyre"...

3. Mungon nje punonjes Armator kerkuar ne DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, pika 2, shkronja d.

4. Mungon nje punonjes Hidraulik, kerkuar ne DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, pika 2, shkronja
d, pasi keni paraqitur kontraten e punes se Z.Vullnet Demushaj "Punetor Ndertimi" ndersa ne
Deshmin e Kualifikimit te Sigurmit Teknik eshte "Hidraulik" e per pasoje eshte e parregullt.

5. Mungon nje punonjes Hekurkthyes, kerkuar ne DST pika 2.3 Kapaciteti Teknik, pika 2,
shkronja d.

6. Mungon Vibrator Dore 1 cope, e kerkuar ne DST pika 2.3 Kapacitet Teknik, pika 3,
Makinerite+ Paisje, shkronja c.

II-Operatori Ekonomik "NIGMA KONSTRUKSION"sh.p.k me Nr. NIPTI L 31626006 F,
me adrese Tirane , me administrator Nikoll Marku, ka mangesi, pasi dokumentacioni i paraqitur
nuk i permbush kerkest e percaktuara ne dokumentat e tenderit:

1. Nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST, pervec Ekstraktit i Regjistrit Tregtare,
Ekstrakti Historit te Regjistrit Tregtare e vertetimin e OSHEE.

III- Operatori Ekonomik "VLLAZNIA NDERTIM I.S"sh.p.k me Nr. NIPTI K 77524909
Q, me adrese Burrel , me administrator Arben Çela, ka mangesi, pasi dokumentacioni i
paraqitur nuk i permbush kerkest e percaktuara ne dokumentat e tenderit:

1. Mungon nje punonjes Armator, kerkuar ne DST pika 2.3Kapaciteti Teknik, pika 2, shkronja d.
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “DRINI-1” sh.p.k , me Seli ne Puke.
Se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme vlera: 3.771.022 (tre milion e shtateqind e
shtatedhjete e nje mije e njezet e dy ) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Fushe-Arrez 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 datë 31.10.2018.

Ankesa: SKA

KRYETARI
Fran TUCI


