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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr_______prot Gramsh, më 05/07/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 05.07.2019

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë - - “Rafin Company” sh.p.k &“Meteo” sh.p.k.
Adresa: Njësia Bashkiake nr.5,Rruga “Gjik Kuqali”,Pall.” C&S”,kati I,Ap.4,seksioni 2,Tiranë &
NJA Pishaj,pasuria 6/76,pranë uzinës, Çekin ”,Gramsh .

Procedura e prokurimit: “Kërkese për propozime”,me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20994-05-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rrugëve në Njësitë Administrative” me
afat 90 ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 13/05/ 2019 [Nr. 19]

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

* * *

1. Shoqëria- “Nika”sh.p.k me nr.Nipti J76705047U me vlerë të ofertës 7 936 071
(shatëmilionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtëmijë e shtatëdhjetë e një )lekë,pa TVSH.

2. BOE - “Rafin Company” sh.p.k &“Meteo” sh.p.k me nr.Nipti L52125110A &
L26310801C me vlerë të ofertës 11 379 840 (njëmbëdhjetë milionë e treqind e
shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e dyzetë ) lekë,pa TVSH.

3. Shoqëria- “Shëndelli”sh.p.k me nr.Nipti K07924803N me vlerë të ofertës 11 506 477
(njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e gjashtëmijë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë
)lekë,pa TVSH.

4. Shoqëria- “Viante Konstruksioni”sh.p.k me nr.Nipti K47103804L me vlerë të ofertës
(nuk ka dorëzuar ofertë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

1. Operatori ekonomik - “Nika” sh.p.k,përkatësisht për arsyet:

 Vertetimi per shlyerjen e detyrimeve te energjise elektrike date 25.04.2019 nuk perfshin
detyrimet e maturuara te energjise lektrike per muajin prill 2019 ne kundershtim me
nenin 26/7/c Për të provuar përmbushjen e kriterit për kapacitetet financiare dhe
ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon: Për të provuar përmbushjen e kriterit për
kapacitetet financiare dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:c)një vërtetim që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.



Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e
operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë
elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në
gjykatë.

 Ka detyrime te pashlyera ndaj bashkise Gramsh në masën 1 373 607 lekë si dëm
ekonomik i lënë këtij subjekti nga ana e KLSH-së në raportin Përfundimtar të Auditimit
të vitit 2017.Bazuar ne rekomandimin e APP-se nr.3341/1 date 20.03.2018 “Në disa
procedura prokurimi,autoritetet kontraktore ,kryesisht Bashki,kanë kërkuar që operatori
ekonomik të paraqesë një vërtetim se,nuk ka detyrime ndaj vetë autoritetit kontraktor
si:taksat vendore,gjobat e ndryshme nga autoritet audituese legjitime,si dhe cdo lloj
detyrimi tjeter te parashikuar në legjislacionin në fuqi.për sa kohë që autoriteti
kontraktor e disponon këtë informacion ,ky kriter nuk është I nevojshëm të vendoset”.

 Nuk ka dorëzuar liçencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi
III.2.B “Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e mbetjeve Urbane” në kundërshtim me
pikën 2.3.12 të kritereve të vecanta të kualifikimit.

 Nuk ka dorëzuar liçencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi
III.1.A “StacionTransferimi per mbetjet jo te rrezikshme” në kundërshtim me pikën 2.3
13. të kritereve të vecanta të kualifikimit.

 Personi përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë Gj.N nuk figuron në
licensën e shoqërisë në kundërshtim me pikën 2.3.8 të kritereve të vecanta të
kualifikimit,”Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te pakten drejtuesin teknik te
shoqerise (nje person) qe te disponoje certifikata e trajnimit si "Per pergjegjes per
sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune”

 Nuk plotëson kriterin për 2 kamioncina me kapacitet mbajtes minimumi 1-3 ton.Në
shtojcen “Mbi disponimin e makinerive ka deklaruar nje kamioncine me targa SH8197E
e cila eshte ma kapacitet mbajtes 755 kg, nen kufirin minimal te kerkuar ndersa tjetra me
targa AA734 AV është konform kërkesave të DST.

2. Operatori ekonomik - “Viante Konstruksion ”sh.p.k, përkatësisht për arsyet:

 Nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave konstatohet se ky OE nuk ka dorezuar
ne SPE asnje nga dokumentat lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor te kerkuar ne
Kriteret e Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit te pershkruara ne DST,si dhe nuk
ka dorëzuar ofertë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE-“Rafin Company” sh.p.k
&“Meteo” sh.p.k,me adresë Njësia Bashkiake nr.5,Rruga “Gjik Kuqali”,Pall.” C&S”,kati
I,Ap.4,seksioni 2,Tiranë & NJA Pishaj,pasuria 6/76,pranë uzinës, Çekin ”,Gramsh, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 11 379 840 (njëmbëdhjetë milionë e treqind e
shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e dyzetë ) lekë,pa TVSH, pikët totale të marra
[_____],është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Gramsh, Bulevardi “10 korriku”,Sheshi
“Kamber Dërmyshi “ ,pranë Njësisë së Prokurimit,kati tretë, kopjen e nënshkruar të formularit
të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
(pesëë) 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 [11 506 477 (njëmbëdhjetë milionë e pesëqind e gjashtëmijë e
katërqind e shtatëdhjetë e shtatë )lekë,pa TVSH], 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 27.06.2019.

Ankesa:Nuk ka pasur ankesa
.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI
LULJETA DOLLANI

Konceptoi: E.Guzi

Miratoi: E.Guzi

Konfirmoi:

Dosja nr:__________

Afati i ruajtjes: _____


