
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të publikohet

në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13
Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:Kerkese per Propozim(prokurim publik me mjete elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):“Rikonstruksion i godines se Kopshtit
Guerrile".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-17721-04-11-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 2 404 984 (Dymilion e katerqind e katermije e

nenteqind e tetedhjete e kater) leke pa tvsh.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë.

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 2 266 723 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 23.04.2019, ora 13.00..vendi:Njesia e Prokurimeve Publike
Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“Nika” sh.p.k. me NUIS J 76705047

U.Adresa:Shkoder,Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re,

Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 13 / 05 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:“ Nika” sh.p.k. me NUIS J 76705047 U.Adresa:Shkoder,Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi

Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”

-Proçedura e prokurimit: Kerkese per Propozim .

-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07018-02-07-2019

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Rikonstruksion i godines se Kopshtit Guerrile”.

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 2 404 984 (Dymilion e katerqind e katermije e
nenteqind e tetedhjete e kater) leke pa tvsh.
Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

-Afati i përfundimit të punimeve: 4(kater)muaj

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 15.04.2019 nr.15.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 23.04.2019, ora 13.00

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1.Operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k. NUIS K 71401004 W me

administratore z. Lavdrim Gjici

Vlera 1 802 857 leke pa tvsh (Njemilion e teteqind e dymije e teteqind e pesedhjete e shtate leke)

2.Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. NUIS J 76705047 U me administratore znj.Shpresa Nika.

Vlera 2 266 723 leke pa tvsh (Dymilion e dyqind e gjashtedhjete e gjashtemije e shtateqind e

njezet e tre leke)

Ka ofertues te skualifikuar.



1-U skualifikua operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION“sh.p.k per keto arsye:

-Nuk keni respektuar V.O ku thuhet qe vlera e paisjeve e ka te perfshire vleren e tvsh.Ju ne

kundershtim me kete V.O e keni zhveshur vleren e tvsh nga vlera e paisjeve duke bere qe gabimi

aritmetik te jete ne masen 3.4 %.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Nika” sh.p.k. NUIS J 76705047 U

me administratore znj.Shpresa Nika.Adresa: Shkoder,Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi

Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”, se oferta e

paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 2 266 723 leke pa tvsh (Dymilion e dyqind e

gjashtedhjete e gjashtemije e shtateqind e njezet e tre leke) është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe dokumentacionin e

hedhur ne tender origjinal ose kopje te noterizuar, te numerizuar dhe te inventarizuar.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 03.05.2019.

Ankesa.Nuk ka Ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI


