
REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA BERAT

DREJTORIA E ARSIMIT

Berat, më 24.04.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “Zdravo ” sh.p.k me NIPT J84003411K

me adresë : Lushnje

Procedura e prokurimit “ Tender I hapur ” me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-06868-02-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (sasitë , qellim kohezgjatja)

Me objekt ‘’Rikonstruksionii konviktit te djemvete shkolles : “Kristo Isak” –Berat

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 14 jave .

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit : cmimi më i ulet , X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë shtate ofertues me vlerë përkatëse të ofruar:

1. Beqiri ” sh.p.k me NIPT J 98624801 V me ofertën 18 102 365 [Tetembedhjete miljon

njeqind e dy mije treqind e gjashtedhjete e pese leke]; pa TVSH;.

2. “ELDA-VL” shpk me NIPT K67106202W nuk ka paraqitur asnje document.

3. FLED” shpk me NIPT K17621104C mungon formulari i ofertes

4. “Glavenica shpk me NIPT K17710805A me ofertën 17 325 948 ( shtatembedhjete million e

treqind e njezet e pese mije e nenteqind e dyzete e tete ) lekë pa TVSH.

5. “Zdravo ” shpk me NIPT J84003411K me ofertën 21 364 684.06 [njezete e nje milion treqind e



gjashtedhjete e kater mije e gjashteqind e tetedhjete e kater pike zero gjashte leke]; pa TVSH;.

6. “Shendelli” shpk me NIPT L78223801E &K01531003W me ofertën 20 948 588 (njezetemilion

e nenteqind e dyzete e tete mije e peseqind e tetedhjete e tete) Leke Pa Tvsh;

7. “LEON KONSTRUKSION ” shpk me NIPT K71820009I me ofertën 21 580 756.15 (njezete e

njemillion e peseqind e tetedhjete mije e shtateqind e pesedhjete e gjashte pike pesembedhjete

) lekë pa TVSH

Jane skualifikuar operatoret e meposhtem

1. FLED ” sh.p.k ka këto mangësi në dokumentacion:-

1. nuk ka paraqitu eshte dokument Per Kapacitetin teknik: Për të provuar përvojën e mëparshme

2. nuk ka paraqitur asnje dokument per te permbushur kriteret e meposhteme :

a) Operatori ekonomike pjesemarres duhet te kete linje prodhimi per dyer dritare

PVC&DUARALUMINI ne pronesi ose me qera.

b)Operatori ekonomike pjesemarres duhet te kete linje prodhimi elemente betoni me QKL ne

pronesi ose me qera

3. mungon formulari i ofertes

2. GLAVENICA ” shpk ka këto mangesi në dokumentacion:-

1. Diploma e mjekut Mirzana Kapllanaj eshte fotokopje ne kundershtim me kushtin e vendosur

ne dst kriteret e pergjithshme te kualifikimit Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha

shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të

noterizuar në gjuhën shqipe.

3. ELDA-VL” shpk ka këto mangesi në dokumentacion:-

Nuk ka paraqitur asnje dokument pervec QKR

4. Beqiri shpk ka këto mangesi në dokumentacion:-

1. Bilanci 2017 nuk eshte i shoqeruar nga akt ekspertiza e kryer nga nje ekspert kontabel i
autorizuar si kriter i kerkuar ne DST



5. Shendelli shpk ka këto mangesi në dokumentacion:-

1. Vasil Apostoli teknik ndertimi i mungon certifikata e aftesise profesionale si kriter i kerkuar ne

DST.

2. Ne makinerite e kerkuar ne DST fikse zjarri jane 13 cope.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik

“Zdravo ” sh.p.k me NIPT J84003411K me ofertën 21 364 684.06 [njezete e nje milion treqind e

gjashtedhjete e kater mije e gjashteqind e tetedhjete e kater pike zero gjashte leke]; pa TVSH, është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Berat, sigurimin e kontratës siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 30 (tridhjetë) 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 , procedura do të anullohet siç

parashikohet ligjin nr. 9643 dt.20.11.2006 "Për Prokurimet Publike" i ndryshuar me VKM nr

914 dt.29.12.2014 “Per miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.04.2019

Ankesa: Ka.

Operatori Ekonomik “Glavenica ” sh.p.k ka paraqitur ankes me shkrim Autoritetit Kontraktor,

protokolluar prane Drejtorise se Arsimit Bashkia Berat date 08.04.2019 nr. 373 Prot. Autoriteti

Kontraktor ka kthyer pergjigje me shkrim Date 12.04.2019 nr 391 prot.

Pas shqyrtimit te ankeses se Operatorit Ekonomik jane pranuar disa nga pika te saj .

Antaret e KVO kane bere rivleresim ne sistem per kete operator ekonomik ne dt 12.04.2019.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Teuta MUCOGLLAVA

Adresa:Blvd. “Republika 2”, Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bashkiaberat.gov.al, Email :

bashkiaberat@yahoo.com

http://www.bashkiaberat.gov.al

