
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: “B-Vaal Engineering” sh.p.k me adresë: rruga Demokracia, ndërtesa nr.1, pranë
Ahmati Petro, Paskuqan, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-93177-11-07-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim K.U.Z në

rrugën "Qamil Lopari", Lagja "Skënderbej” me fond limit 375,000 (treqind e

shtatedhjete e pesemije) lekë pa t.v.sh. , vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan

për vitin 2018”, me afat 2 (dy) muaj për kryerjen e sherbimit.

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. “B-Vaal Engineering” sh.p.k me Nipt: L 72023002 P

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 324.150,67 (treqind e njëzet e katërmijë e

njëqind e pesëdhjetë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

388.980,80 (treqind e tetëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë presje tetëdhjetë) lekë

(me tvsh).
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2. “Studio Viki” sh.p.k me Nipt: L 32321008 M

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 285.000 (dyqind e tetëdhjetë e pesëmijë)

lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 342.000 (treqind e dyzet e dymijë) lekë (me tvsh).

3. “Novatech Studio” sh.p.k. me Nipt: L 01717030 C

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 343.750 (treqind e dyzet e tremijë e

shtatëqind e pesëdhjetë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 412.500 (katërqind e

dymbëdhjetëmijë e pesëqind) lekë (me tvsh).

4. “M.A.K. Studio” sh.p.k. me Nipt: L 01422017 O

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 328.385 (treqind e njëzet e tetëmijë e

treqind e tetëdhjetë e pesë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 394.062 (treqind e

nëntëdhjetë e katërmijë e gjashtëdhjetë e dy) lekë (me tvsh).

5. “Unitec - Studio” sh.p.k. me Nipt: K 72316010 C

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 334.000 (treqind e tridhjetë e katërmijë)

lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 400.800 (katërqindmijë e tetëqind) lekë (me tvsh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

-Ofertuesi “Studio Viki” sh.p.k me Nipt: L 32321008 M

Perkatesisht për arsyet e mëposhtme:

1. Ofertuesi “Studio Viki” sh.p.k skualifikohet per arsye se: bazuar në rekomandimin e
Agjensisë së Prokurimit Publik “Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave të
specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për
miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje
dhe kolaudim” , ky operator ka ofertuar me çmim më të ulët se vlera minimale e lejuar (në
këtë rast 320’219 (treqind e njëzetmijë e dyqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh), ndaj
komisioni i vlerësimit te ofertave vendosi ta refuzoje ofertën.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “B-Vaal Engineering”
Sh.p.k me adresë: rruga Demokracia, ndërtesa nr.1, pranë Ahmati Petro, Paskuqan, Tiranë,
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 324.150,67 (treqind e njëzet e

katërmijë e njëqind e pesëdhjetë presje gjashtëdhjetë e shtatë) leke 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 328.385 (treqind e njëzet e tetëmijë e treqind e tetëdhjetë e
pesë) 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: 21.11.2018

Ankesa nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT
KONTRAKTOR

PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
Zv.Kryetari
Klaudia Krasnika
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