
Nr. prot Peshkopi, me: 08.11.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: DODA NDERTIM shpk, me numer Nipti: J97005705B, me Administrator
Ramazan DODA, me adrese: Diber, Tomin, Pilafe, ndertesa 3-kateshe, ne vendin e
quajtur Kuben, ZK 2958, Nr pas 175/33.

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim.

Numri i referencës së procedurës REF-89985-10-15-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rehabilitim i Ambienteve te jashtme te Shkolles se
Mesme Maqellare, me afat punimesh 25 (Njezete e pese) dite nga momenti i fillimit te
punimeve.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Date 01.11.2018]
[Numer 39]

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. Subjekti: SHEHU shpk, me numer Nipti: J66702707S, me Objekt
Aktiviteti: Germime dheu, punime eventuale murature e beton arme. Prishje dhe punime
ne toke te germuar. Ndertime civile, industriale, bujqesore mbi 5 kate. Rikonstruksione.
Ndertime rruge kategoria V dhe IV. Ndertim rruge kategoria III dhe II. Prodhim dhe tregt...

I cili ka paraqitur oferten ekonomike me vlere 3 421 710 (Tre milion e katerqind e
njezete e nje mije e shtateqind e dhjete) leke pa TVSH.

2. Subjekti: DODA NDERTIM, me numer Nipti: J97005705B, me  Objekt
Aktiviteti: Objekti i veprimtarisë do të jetë:a)Në fushën e ndërtimit në kategoritë e
mëposhtme:Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industrial.Rikonstruksion dhe
mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Rrugë, autostrada, mbikalime,

hek... I cili ka paraqitur oferten ekonomike me vlere 3 365 623 (Tre milion e treqind
e gjashtedhjete e pese mije e gjashteqind e njezete e tre) leke pa TVSH.



3. Subjekti:  “2N”, me numer Nipti: L31615017L, me   Objekt Aktiviteti: Zbatim,
projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime
elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e

nevojshme per to. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Nderti... I cili ka
paraqitur oferten ekonomike me vlere 2 334 940 (Dy milion e treqind e tridhjete e
kater mije e nenteqind e dyzete) leke pa TVSH.

Jane skualifikuar operatoret ekonomike si me poshte:

1. Subjekti:  “2N”, me numer Nipti: L31615017L, me   Objekt Aktiviteti: Zbatim,
projektim e ndertime civile, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime
elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e

nevojshme per to. Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Nderti... I cili ka
paraqitur oferten ekonomike me vlere 2 334 940 (Dy milion e treqind e tridhjete e
kater mije e nenteqind e dyzete) leke pa TVSH.

(Oferta ekonomike e paraqitur nga “2N”, me numer Nipti: L31615017L, rezultoi anomalisht

e ulet, kjo bazuar ne nenin 66 pika 5, paragrafi 2, e VKM Nr.914 dt.29.12.2014 “Për

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, I ndryshuar).

* * *

Referuar procedurës së lartepërmendur, informojmë Operatorin ekonomik: DODA
NDERTIM, me numer Nipti: J97005705B, me Administrator Ramazan DODA, me adrese:
Diber, Tomin, Pilafe, ndertesa 3-kateshe, ne vendin e quajtur kube, ZK 2958, Nr pas 175/33,
me  Objekt Aktiviteti: Objekti i veprimtarisë do të jetë: a)Në fushën e ndërtimit në kategoritë e
mëposhtme:Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industrial.Rikonstruksion dhe mirëmbajtje

godinash civile e industriale, veshje fasadash. Rrugë, autostrada, mbikalime, hek... I cili ka
paraqitur oferten ekonomike me vlere 3 365 623 (Tre milion e treqind e gjashtedhjete e pese
mije e gjashteqind e njezete e tre) leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqitni pranë Bashkise Diber, 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, oferta e të cilit është dorëzuar
me një vlerë të përgjithshme prej [3 421 710 (Tre milion e katerqind e njezete e nje mije e
shtateqind e dhjete) leke 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 31.10.2018.

Ankesa: Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

MUHAREM RAMA


