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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. __________Prot Krujë, më 09.04.2019

Shtojca 15
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 09.04.2019]

Për: [‘’ALESIO -2014 ‘’ sh.p.k me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, Rruga Lord

Bajron, Banese private Nr. 14, me administrator Anton Gjinaj , me NIPT L41713003M ]

Procedura e prokurimit: ‘‘ Kerkese per propozim ‘’

Numri i referencës së procedurës: REF-13320-03-12-2019

Fondi limit: 5’729’618 ( pese milion e shtateqind e njezet e nente mije e gjashteqind e

tetembedhjete ) leke pa t.v.sh.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim KUZ , Sistemim Asfaltim i rrugeve ''Xhafa'' e

''Doku'' Njesia Fushe Kruje ”.

Kohëzgjatja e kontratës: : 45 (dyzet e pese ) ditë 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. Bashkim i Operatoreve Ekonomik: Kegli-Duri sh.p.k me adrese ne Durres, Fushe-Kruje,
Lagjja Grumbullimit, rruga e Laçit, pallat I ri, kati 1 me administrator Durim Babasi, me NIPT
K94016202U . dhe VARAKU E sh.p.k me adrese ne Durres, Xhafzotaj, Godinë private, Zona
Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30 ,me administrator Shpetim Varaku, me NIPT J61902509S.
Vlera e ofruar eshte 4’595’524 ( kater milion e peseqind e nentedhjete e pese mije e peseqind e
njezet e kater ) leke pa t.v.sh.
2. “LIQENI VII ” sh.p.k, me adrese ne Durres ,Shkozet L.14, me administrator Resilda Kalia,

me NIPT K01730502W .Vlera e ofruar eshte 4’774’380 ( kater milion e shtateqind e

shtatedhjete e kater mije e treqind e tetedhjete ) leke pa tvsh.

3. “BAMI” sh.p.k, me adrese ne Durres Fushe Kruje , KAMERAS, me administrator Besnik
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Bami , me Nipt J94416206R. Vlera e ofruar eshte : Subjekti nuk ka paraqitur formularin e
ofertes sipas shtojces nr.1 te DST-se.
4. “ 2Z KONSTRUKSION’’ sh.p.k, me adrese Fier Roskovec Strum Fshati Suke i siperm, Nr
2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga ” me administrator Z.Zani Zoga , me nr NIPT-I,
J63229466K. Vlera e ofruar eshte 5’694’090 ( pese milion e gjashteqind e nentedhjete e kater
mije e nentedhjete ) leke pa tvsh.
5 ‘’ALESIO -2014 ‘’ sh.p.k me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, Rruga Lord Bajron,
Banese private Nr. 14, me administrator Anton Gjinaj , me NIPT L41713003M . Vlera e ofruar
eshte 4’434’705 ( kater milion e katerqind e tridhjete e kater mije e shtateqind e pese ) leke pa
tvsh.

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si vijon:

1. “BAMI” sh.p.k, me adrese ne Durres Fushe Kruje , KAMERAS, me administrator
Besnik Bami , me Nipt J94416206R. Vlera e ofruar eshte : Subjekti nuk ka paraqitur
formularin e ofertes sipas shtojces nr.1 te DST-se.

Per keto arsye :

Subjekti nuk ka paraqitur oferten ekonomike sipas shtojces 1 dhe as preventivin e punimeve.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [‘’ALESIO -2014 ‘’ sh.p.k me

adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, Rruga Lord Bajron, Banese private Nr. 14, me

administrator Anton Gjinaj , me NIPT L41713003M ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej 4’434’705 ( kater milion e katerqind e tridhjete e kater mije e shtateqind e

pese leke pa tvsh/pikët totale të marra [ska ], është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje, Qender Sheshi ‘’Mustafa Merlika

(Kruja), prane Zyres se Njesise se Prokurimeve ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 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 (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme

prej [nuk plotesohet diferenca ndermjet ofertuese te klasifikuar sipas kerkesave te ligjit ], 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 : 01.04.2019
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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


