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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): Loti i Shtatë: “Mbikqyrje e

punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass”,

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti VII : REF-17643-04-11-2019

Fondi limit: 240,402 (dyqind e dyzet mije e katërqind e dy) lekë pa TVSH.
Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2019

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve):

Loti i Shtatë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga nacionale

pika Ada – By Pass” 196,356 leke pa tvsh

Data e zhvillimit të tenderit: data 23.04.2019 ora12.00.vendi:Njesia e Prokurimeve

Publike, Bashkia Shkodër.

Operatori/ret e shpallur fitues sipas loteve:

Loti i Shtatë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga nacionale

pika Ada – By Pass”, LENI-ING sh.p.k, Adresa: Puke, Rruga "Rexhep Teni", Lagjja e

poshtme, Blloku Nr.3-Shkoder, NUIS J 88730334 W

KRYETAR

Voltana Ademi
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 08 / 05 / 2019

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

+35522400150.

Për:Loti i Shtatë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga

nacionale pika Ada – By Pass”, LENI-ING sh.p.k, Adresa: Puke, Rruga "Rexhep Teni",

Lagjja e poshtme, Blloku Nr.3-Shkoder, NUIS J 88730334 W

-Proçedura e prokurimit: Kerkese per Propozim .

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim

asfaltim rruga nacionale pika Ada – By Pass”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti VII : REF-17643-04-11-2019

Fondi limit 240,402 (dyqind e dyzet mije e katërqind e dy) lekë 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 sherbimit: .

 Për Lotin e Shtatë afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati 2 (dy) muaj).

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

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 23.04.2019 ora12.00.

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

ofruara:

Loti i Shtatë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga nacionale

pika Ada – By Pass”

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

88730334 W .

Vlera 196 356 leke pa tvsh (Njeqind e nentedhjete e gjashtemije e treqind e pesedhjete e

gjashte leke)

2-Operatori ekonomik ”TOWER”sh.p.k me administrator z. Irdi Kulla NUIS L
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21717003 H.

Vlera 196 857 leke pa tvsh (Njeqind e nentedhjete e gjashtemije e teteqind e pesedhjete e

shtate leke)

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

NUIS L 01717030 C.

Vlera 200 102 leke pa tvsh (Dyqindmije e njeqind e dy leke)

4-Operatori ekonomik ” STUDIO SERVICES " K - SA”sh.p.k me administrator z.

Kamerion Salillari NUIS L 71305518 R

Vlera 201 665 leke pa tvsh (Dyqind e njemije e gjashteqind e gjashtedhjete e pese leke)

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

K 91628001 D.

Vlera 203 000 leke pa tvsh (Dyqind e tremije leke)

Nuk ka ofertues te skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

Loti i Shtatë: “Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemim asfaltim rruga nacionale

pika Ada – By Pass”LENI-ING”sh.p.k me administrator z.Nikolle Paluca NUIS J

88730334 W.Adresa: Puke, Rruga "Rexhep Teni", Lagjja e poshtme, Blloku Nr.3-Shkoder

se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 196 356 leke pa tvsh (Njeqind e

nentedhjete e gjashtemije e treqind e pesedhjete e gjashte 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 25.04.2019.

Ankesa:Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

VOLTANA ADEMI
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