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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
KRYETARI

Nr. ___________Prot Krujë, më

01.04.2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data 01.04.2019 ]

Për:[ “NOVATECH STUDIO” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr 8, rruga

Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370,hyrja 1, ap 18, me NIPT

L01717030C]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim ‘’ e ndare ne lote

Numri i referencës së lotit : REF-11488-03-01-2019

Fondi limit i lotit : 81’887 (tetedhjete e nje mije e teteqind e tetedhjete e shtate ) leke pa t.v.sh.

Përshkrim i shkurtër i kontrates Loti i VIII : Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim

KUZ Kameras e Fshat Fushë Krujë, Nj.A. Fushë Krujë’’ ’’.

Kohëzgjatja e kontratës: : 24 (njezet e kater) dite nga data e nenshkrimit te kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): NUK KA .

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- “M.A.K STUDIO ” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan

Tomini, pallati i shoqerise Cani nr 1, kati i pare , me NIPT L01422017O me

administrator Tomor Spahiu. Vlera e ofruar eshte 73’700( shtatedhjete e tre mije e

shtateqind )leke pa tvsh.

2- ‘’ A R G I” sh.p.k , me adrese ne Tirane R.COLLAKU, me NIPT K62028003A me

administrator Gentjan Tarka . Vlera e ofruar eshte 70’469,86 ( shtatedhjete mije e

katerqind e gjashtedhjete e nente pike tetedhjete e gjashte ) leke pa tvsh.

3- “NOVATECH STUDIO” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr 8, rruga
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Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370,hyrja 1, ap 18, me NIPT

L01717030C me administrator Emil Nova. Vlera e ofruar eshte 75’588 ( shtatedhjete e

pese mije e peseqind e tetedhjete e tete ) leke pa tvsh.

4- “DRICONS” sh.p.k , me adrese ne Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga

Muhamet Gjollesha, pallati 34, shkalla 3, Kati 2,Apartamenti 20

, me nr NIPT L52013020H me administrator Vladimir Topi . Vlera e ofruar eshte

75’588 ( shtatedhjete e pese mije e peseqind e tetedhjete e tete ) leke pa tvsh.

5- “STUDIO SERVICES " K - SA" ” sh.p.k , me adrese ne Durres Lagjja 3, Rruga Egnatia

dhe Rruga Ramazan Jella, Pallati 1125, Kati i parë”, me NIPT L71305518R me

administrator Kamerion Salillari .Vlera e ofruar eshte 75’588 (shtatedhjete e pese mije e

peseqind e tetedhjete e tete ) leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1- ‘’ A R G I” sh.p.k , me adrese ne Tirane R.COLLAKU, me NIPT K62028003A me

administrator Gentjan Tarka . Vlera e ofruar eshte 70’469,86 ( shtatedhjete mije e

katerqind e gjashtedhjete e nente pike tetedhjete e gjashte ) leke pa tvsh.

Per keto arsye :

Ne kundershtim me piken 2.5.a) te DST ku citohet qe operatori ekonomik ne pregatitjen e

ofertes se tij ekonomike/financiare, duhet ti referohet VKM Nr.354, date 11.05.2016 “ Per

miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin e territorit, projektim, mbikqyrje

dhe kolaudim”, si dhe ne mbeshtetje te rekomandimit te Agjensise se Prokurimit Publik Nr.5585

Prot, date 25.07.2017 “Mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne

Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.354, date 11.05.2016”, si dhe rekomandimit Nr.6559 prot,

date 27.06.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik, oferta e paraqitur nga operatori ekonomik

rezulton te jete nen kufirin minimal te lejuar per kete procedure prokurimi per mbikqyrje

punimesh qe eshte 75,588.00 leke pa TVSH dhe ne baze te pikes 2.5.b) te DST ky fakt perben

shkak per skualifikimin e ofertuesit

2- “STUDIO SERVICES " K - SA" ” sh.p.k , me adrese ne Durres Lagjja 3, Rruga Egnatia

dhe Rruga Ramazan Jella, Pallati 1125, Kati i parë”, me NIPT L71305518R me

administrator Kamerion Salillari .Vlera e ofruar eshte 75’588 (shtatedhjete e pese mije e

peseqind e tetedhjete e tete ) leke pa tvsh.

Per keto arsye :

Ne kundershtim me piken 2.2.a te DST per Lotin VIII me objekt Mbikqyrje per objektin “
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Ndertimi i KUZ Kameras dhe Fshat Fushe Kruje, Nj.A Fushe Kruje”, ku eshte kerkuar te

paraqitet pasqyra financiare e vitit te fundit (2017) e konfirmuar nga drejtoria tatimore rajonale

perkatese si kusht per kapacitetin ekonomik dhe financiar, nga dokumentacioni i paraqitur nga

operatori ekonomik ofertues nuk a ka paraqitur pasqyren financiare te vitit 2017 dhe rrjedhimisht

pika 2.2.a e DST konsiderohet e papermbushur

3- “M.A.K STUDIO ” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan

Tomini, pallati i shoqerise Cani nr 1, kati i pare , me NIPT L01422017O me

administrator Tomor Spahiu. Vlera e ofruar eshte 73’700( shtatedhjete e tre mije e

shtateqind )leke pa tvsh.

Per keto arsye :

Ne kundershtim me piken 2.5.a) te DST ku citohet qe operatori ekonomik ne pregatitjen e

ofertes se tij ekonomike/financiare, duhet ti referohet VKM Nr.354, date 11.05.2016 “ Per

miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin e territorit, projektim, mbikqyrje

dhe kolaudim”, si dhe ne mbeshtetje te rekomandimit te Agjensise se Prokurimit Publik Nr.5585

Prot, date 25.07.2017 “Mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne

Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.354, date 11.05.2016”, si dhe rekomandimit Nr.6559 prot,

date 27.06.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik, oferta e paraqitur nga operatori ekonomik

rezulton te jete nen kufirin minimal te lejuar per kete procedure prokurimi per mbikqyrje

punimesh qe eshte 75,588.00 leke pa TVSH dhe ne baze te pikes 2.5.b) te DST ky fakt perben

shkak per skualifikimin e ofertuesit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“NOVATECH STUDIO” sh.p.k ,

me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18,

zona kadastrale 8370,hyrja 1, ap 18, me NIPT L01717030C me administrator Emil Nova ] se

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [75’588 ( shtatedhjete e pese mije e peseqind

e tetedhjete e tete ) leke pa t.v.sh ]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kruje me adrese Qender Kruje ] 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 [75’588 ( shtatedhjete e pese mije e peseqind e tetedhjete e tete ) leke
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pa t.v.sh ], 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 : 21.03.2019

Ankesa: ka ose jo: { JO }

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të

Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në

bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Krujë, nuk u paraqit

asnjë ankesë sipas formularit përkatës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI


