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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PERGJITHSHME E LEGJISLACIONIT

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. ______ Prot. Fier, më 31.12.2018

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Blerje kontenier”

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

NDERMARRJA E PASTRIM GJELBERIMIT
BASHKIA FIER

Për: [“Kombi 2 Konstruksion” sh.p.k , Lagjja Bishanak, Rruga Nezir Frakulla,
ambjenti nr pasurie 238 zona kadastrale 3984]

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91899-10-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kontenier” sipas listes se mallit te miratuar te cilat

jane pjese e dokumentave te tenderit. Kohezgjatja e kontrates eshte 20 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 qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Operatori ekonomik ”Kombi 2 Konstruksion” sh.p.k, numri i NUIS-it. K43407402P.

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte pa TVSH 8 790 000 lekë (tete milion e

shtateqind e nentedhjete mije) dhe me TVSH 10 548 000 lekë (dhjete milion e peseqind e

dyzet e tete mije)

2. Operatori ekonomik ”Bolt” sh.p.k, numri i NUIS-it. K91517011V. Vlera totale sipas

formularit te ofertes eshte pa TVSH 8 095 000 lekë (tete milion e nentedhjete e pese mije)

dhe me TVSH 9 714 000 lekë (nente milion e shtateqind e katermbedhjete mije)

3. Operatori ekonomik ”Luar Bros” sh.p.k, numri i NUIS-it. L72322004M. Vlera totale

sipas formularit te ofertes eshte pa TVSH 8 259 813 lekë (tete milion e dyqind e pesedhjete

e nente mije e teteqind e trembedhjete) dhe me TVSH 9 911 776 lekë (nente milion e

nenteqind e njembedhjete mije e shtaqind e shtatedhjete e gjashte)

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
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1. Operatori ekonomik ”Bolt” sh.p.k, numri i NUIS-it. K91517011V
2. Operatori ekonomik ”Luar Bros” sh.p.k, numri i NUIS-it. L72322004M

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik ”BOLT” SHPK numri i NUIS-it K91517011V.

Operatori ekonomik eshte refuzuar per arsye se Çertifikata e menaxhimit te cilesise (e
prodhuesit) ISO 9001-2008 per objektin qe prokurohet eshte jashte afatit pasi ka skaduar me
date 14.09.2018.
2. Operatori ekonomik ”LUAR Bros” SHPK numri i NUIS-it L72322004M.

Operatori ekonomik refuzohet pasi mungon çertifikata e menaxhimit te cilesise (e prodhuesit)
ISO 9001-2015 per objektin qe prokurohet. Gjithashtu disa dokumenta jane fotokopje te
panoterizuara, konkretisht bilanci i vitit 2017, vertetimi per shlyerjen e taksave vendore dhe
faturat qe vertetojne furnizimet e ngjashme.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ”Kombi 2

Konstruksion” sh.p.k, numri i NUIS-it. K43407402P me adrese Lagjja Bishanak, Rruga

Nezir Frakulla, ambjenti nr pasurie 238 zona kadastrale 3984, se oferta e paraqitur, me një

vlerë të përgjithshme prej pa TVSH 8 790 000 lekë (tete milion e shtateqind e nentedhjete

mije) dhe me TVSH 10 548 000 lekë (dhjete milion e peseqind e dyzet e tete mije), është

identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *
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 10 (dhjete) 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 [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 04.12.2018.
Ankesa: ka ose jo, - Po
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë – 18.12.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ARMANDO SUBASHI


