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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: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):“ “Mbikqyrje e punimeve per

objektet: Sistemim asfaltim dhe Rikonstruksion rrugë në NJ.A.” të ndarë në lote si më

poshtë vijon:

Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges se
Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj"

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti IX: REF-17647-04-11-2019

Fondi limit Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i
Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj", me fond limit 199,634 (njeqind e
nëntëdhjetë e nente mije e gjashtëqind e tridhjet e kater) lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2019
Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve):

Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges se

Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj" 166 168 leke pa tvsh

Data e zhvillimit të tenderit: data 23.04.2019 ora: 12: 00.vendi:Njesia e Prokurimeve

Publike, Bashkia Shkodër.

Operatori/ret e shpallur fitues sipas loteve:
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Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges se

Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj”,”NOVATECH STUDIO” sh.p.k,

Adresa:Tirane,Njesia Bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, NUIS L 01717030 C

KRYETAR

Voltana Ademi

ME VENDIM DELEGIMI

ZV/KRYETAR

FATBARDH SHEQI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 06 / 06 / 2019

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

+35522400150.

Për: Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges

se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj”,”NOVATECH STUDIO” sh.p.k,

Adresa:Tirane,Njesia Bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, NUIS L 01717030 C

-Proçedura e prokurimit: Kerkese per Propozim .

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin:

Sistemim - Asfaltim i Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti IX: REF-17647-04-11-2019

Fondi limit Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i
Rruges se Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj", me fond limit 199,634 (njeqind e
nëntëdhjetë e nente mije e gjashtëqind e tridhjet e kater) lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2019.

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

-Afati i përfundimit të sherbimit: .

Për Lotin e Nentë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e
punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati 45 (dyzetepesë) dite).

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

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 23.04.2019 ora: 12: 00

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

ofruara:

“Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges se

Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj "

1-Operatori ekonomik ” INSTITUTI DEKLIADA - ALB”sh.p.k me administrator z.
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Devis Hasalami NUIS K 71606006 A.

Vlera 148 821.8 leke pa tvsh (Njeqind e dyzet e tetemije e teetqind e njezet e nje leke)

2-Operatori ekonomik ”TOWER”sh.p.k me administrator z. Irdi Kulla NUIS L

21717003 H.

Vlera 162,765.65 leke pa tvsh (Njeqind e gjashtedhjete e dymije e shtateqind e

gjashtedhjete e pese pike gjashtedhjete e pese leke)

3-Operatori ekonomik ” NOVATECH STUDIO”sh.p.k me administrator z. Emil Nova

NUIS L 01717030 C.

Vlera 166 168 leke pa tvsh (Njeqind e gjashtedhjete e gjashtemije e njeqind e gjashtedhjete

e tete leke)

4-Operatori ekonomik“Palma Construction” sh.p.k. me administrator zj.Vahide Gruda

NUIS K 66607001 U

Vlera 166 168 leke pa tvsh (Njeqind e gjashtedhjete e gjashtemije e njeqind e

gjashtedhjete e tete leke)

5-Operatori ekonomik ” INFRATECH”sh.p.k me administrator zj. Filjana Veizaj NUIS

K 91628001 D.

Vlera 168 030 leke pa tvsh (Njeqind e gjashtedhjete e tete mije e tridhjete leke)

6-Operatori ekonomik ” M.A.K Studio”sh.p.k me administrator z. Tomor Spahiu NUIS

L 01422017 O .

Vlera 170 727 leke pa tvsh (Njeqind e shtatedhjetemije e shtateqind e njezet e shtate leke)

7-Operatori ekonomik ” LENI-ING”sh.p.k me administrator z.Nikolle Paluca NUIS J

88730334 W .

Vlera 171 991 leke pa tvsh (Njeqind e shtatedhjete e njemije e nenteqind e nentedhjete e

nje leke)

8-Operatori ekonomik ” LAND & CO”sh.p.k me administrator z. Perparim Ndoj NUIS

J87730202A.

Vlera 195 642 leke pa tvsh (Njeqind e nentedhjete e pese mije e gjashteqind e dyzet e

dyleke)

Ka ofertues te skualifikuar.

“Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges se

Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj "

-U skualifikua operatori ekonomik ” INSTITUTI DEKLIADA - ALB”sh.p.k. per keto

arsye:

1-Ne kundershtim me piken 2.3.7) te Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te DST ku citohet

qe Operatori ekonomik ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të

bërë me Nr. 5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim

mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të

Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”, oferta e paraqitur nga operatori
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ekonomik rezulton te jete nen kufirin minimal te lejuar per kete mbikqyrje dhe ne baze te

pikes 2.3.7) te Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te DST ky fakt perben shkak per

skualifikimin e ofertuesit.

-U skualifikua operatori ekonomik ” TOWER”sh.p.k. per keto arsye:

1-Ne kundershtim me piken 2.3.7) te Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te DST ku citohet

qe Operatori ekonomik ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të

bërë me Nr. 5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim

mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të

Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”, oferta e paraqitur nga operatori

ekonomik rezulton te jete nen kufirin minimal te lejuar per kete mbikqyrje dhe ne baze te

pikes 2.3.7) te Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te DST ky fakt perben shkak per

skualifikimin e ofertuesit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

“Loti i Nentë “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim - Asfaltim i Rruges se

Varrezave te Fshatit Mali –Hebaj,”NOVATECH STUDIO”sh.p.k me administrator z.

Emil Nova NUIS L 01717030 C. Adresa:Tirane,Njesia Bashkiake nr 8, rruga Shenasi

Dishnica se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 166 168 leke pa tvsh

(Njeqind e gjashtedhjete e gjashtemije e njeqind e gjashtedhjete e tete leke). është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni te 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 13.05.2019.

Ankesa:Po ka patur

Me shkresën nr.8053 prot datë 13.05.2019 protokolluar pranë Autoritetit Kontraktor

Bashkia Shkodër ka paraqitur formularin e ankesës për prokurimin në lidhje me vendimin e

KVO operatori ekonomik ” TOWER”sh.p.k. ku kundërshton skualifikimin e tij nga

procedura e prokurimit.
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Me shkresen nr.8053/1 prot datë 20.05.2019 iu kthye pergjigje operatorit

ekonomik”TOWER”sh.p.k duke mos marre ne konsiderate pretendimet e tij.

Operatori ekonomik” TOWER”sh.p.k. nuk ka ushtruar te drejten e ankimimit prane KPP

Jane respektuar afatet e ankimimit prane KPP

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

VOLTANA ADEMI

ME VENDIM DELEGIMI

ZV/KRYETAR

FATBARDH SHEQI
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