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BASHKIA MALËSI E MADHE

NJESIA E PROKURIMIT

Nr. ____ Prot. Koplik, me
___/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 31.07.2019

Për: BOE InfraKonsult, numri i NIPT-it: L21512022F & HMK – Consulting numri i NIPT-it :

L57129604Q, adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4,

apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24473-05-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Studim Projektim i Rruges Bratosh-Vrrith”,me fond limit 4
121 103 (katermilionenjeqindenjezete njemije e njeqind e tre) pa tvsh dhe 4 945 323
(katermilion enenteqindedyzetepesemijeetreqindetre) lek me tvsh.

Per vitin 2019: 995 100 (Nenteqind e nentedhjete e pese mije e njeqind) lek me tvsh.

Per vitin 2020: 2 630 000 (Nje milion e gjashteqind e tridhjete mije)lek me tvsh.

Per vitin 2021: 1 320 223 (Nje milion e treqind e njezet mije e dyqind e njezet e tre) lek me tvsh.

Me afat ekzekutimi 30 dite nga nenshkrimi i kontrates

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 22 datë 03 Qershor 2019.

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. " UTS - 01 SH.P.K, numri i NIPT-it : K71818014L me vlere 2 986 000

(dymilionenenteqindetetedhjeteegjashtemije) lek pa TVSH.

2. BOE"Infrakonsult"SH.P.K, numri i NIPT-it : L21512022F & HMK – Consulting numri
i NIPT-it : L57129604Q me vlere 3 644 264
(tremilionegjashteqindedyzetekatermijeedyqindegjashtedhjeteekater) lek pa TVSH.

3. BOE "SPHAERA"SH.P.K, numri i NIPT-it : J81809003U & TAULANT SHPK numri i

NIPT-it: K61617040L me vlere 3 885 000 (tremilioneteteqindetetedhjeteepesemije) lek

pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. "UTS-01"SH.P.K, numri i NIPT-it K71818014L me vlere 2 986 000

(dymilionenenteqindetetedhjeteegjashtemije) lek pa TVSH.

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

1. " UTS-01"SH.P.K, numri i NIPT-it K71818014L:

Nuk ploteson piken 8,kapaciteti teknik te dst”Operatori ekonomik ofertues në përllogaritjen e
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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”.

Mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim pasi

ajo duhet te jete brenda kufijve te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim te nenit 7/1

te VKM nr 354,datë 11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në

planifikimin të territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”” .

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : BOE InfraKonsult, numri i

NIPT-it: L21512022F & HMK – Consulting numri i NIPT-it : L57129604Q, me adrese:

TIRANE Njesia Bashkiake nr.8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4,

perballe Qendres Lincoln, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 644 264

(tremilionegjashteqindedyzetekatermijeedyqindegjashtedhjeteekater) lek pa TVSH, është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Malesi e Madhe , Koplik Malesi e Madhe]

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 (3 885 000 (tremilioneteteqindetetedhjeteepesemije) lek 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 : 04.07.2019

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

TONIN MARINAJ


