
BASHKIA LEZHE

Nr._______ Prot. Lezhë, më
____/___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data :09 .08.2019

Për: Nika shpk Shkoder

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-29321-07-04-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sistemim i oborrit te pallatit nr. 28 Lagja Beselidhja Lezhe

Fondi limit : Fondi limit : Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës prej 2,144,229 ( dhjete milion e
njeqind e trembedhjete mije e nenteqind e tridhjete ) leke vene ne dispozicion nga   buxheti i bashkise
Lezhe miratuar me VKB nr. 25   , datë  29.01.2019  “Për Lënjen në fuqi të VKB-së nr 7 datë
28.01.2019     “Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2019 dhe të Programit Buxhetor
Afatmesëm 2019-2021” ., Vendimit te Kryetarit te Bashkise nr 175 datye 21.05.2019” per miratimin e
ndryshimit te investimeve “, Vendimit nr 31 date 29.03.2019 “ Per miratimin e prokurimit me vlere te
plote te investimeve te parashikuara per vitin 2019 dhe PBA-se 2019-2021” si dhe vendimit nr 223 date
06.06.2019

financimi per vitin 2019 do te jete ne vleren prej 1 000 000 leke pa perfshire vleftene tvsh-se, diferenca
e financimit do te shtrihet ne vitet buxhetore 2020

Afati i perfundimit te punimeve: : 3 muaj nga dt e nenshkrimit te kontrates

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
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-B.O
Shoqeria"DRINIA"shpkmenumerNIPTJ67902505Vmeseline.Lezhe,eperfaqesuarngaadminist
ratoriisaj,AvniDani,Shoqeria"VARAKU-
E"shpkmenumerNIPTJ6I902509S,meselineDurres,eperfaqesuarngaadministratoriisaj,Shpetim
Varaku , me perfaqesuesteketijbashkimioperatoresh DRINI A sh.p.k , me vlereoferte2 057 900
(dymilion e pesedhjete e shtatemije e neneteqind)leke pa t.v.sh dhe2 469 480 (dymilion e
katerqind e gjashtedhjete e nentemije e katerqind e tetedhjete) leke duke perfshireedhevleren e
t.v.sh-se.



2- ShoqeriaNIKA shpk me numerNiptiJ76705047Udheme vlereoferte 1 855 862 ( njemilion e
teteqind e pesedhejete e pesemije e teteqind e gjashtedhjete e dy ) lekesh pa t.v.sh dhe 2 227
034 ( dymilion e dyqind e njezete e shtatemije e tridhjete e kater)leke duke perfshireedhevleren
e t.v.sh-se
3- Shoqeria SENKA sh.p.k. menumerNiptiJ94808405Q dhe me vlereoferte 1 994 050 (njemilion
e nenteqind e nentedhjete e katermije e pesedhjete )lekesh pa t.v.sh dhe 2 392 860 (dymilion e
treqindenentedhjete e dymije e teteqind e gjashtedhjete ) lekesh duke perfshireedhevleren e
t.v.sh.
4- Sark shpk me nr nipti J94808405Q dhe me vlereoferte 1 584 300 (njemilion e peseqind e
tetedhjete e katermije e treqind )lekesh pa t.v.sh dhe 1 901 160 ( njemilion e nenteqind e
njemije e njeqind e gjashtedhjete) lekesh duke perfshireedhevleren e t.v.sh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

SARK shpk

OE SARK sh.p.k. :
1- Kaparaqiturdokumentacion e kerkuar per 1 (nje) inxhinier ( R.T) por kjo nuk rezulton si

drejtuese teknike ne liçensen e shoqerise kriterkyikerkuar ne piken 2.3.3. germa a
tekriterevetrevecantatekualifikimit.

2 Nukkaparaqiturdokumentacion per teprovuar se katepunesuarpunonjestekualifikuar me
DeshmiKualifikimiteSigurimitTeknik e leshuarnganjetrupçertefikuese e akredituar ne RSH-se,
per 1 hidraulik, 1 karpentiernje manovrator

Per secilin duhej te paraqiteshin.:

 Kontrate individule e punes

 Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertefikuese e
akredituar ne RSH-se

Per manovratoret te paraqitet edhe deshmia e aftesise profesionale per perdoruesit e
makinerive te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke e leshuar nga DPSHTRR dhe leja
e drejtimit ku te disponohet kategoria C.

Ne dokumentacionin e paraqitur nga OE ne permbushje te ketij kriteri mungojne Deshmite e
Kualifikimit te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertefikuese e akredituar ne RSH-se, per
njerin Hidraulik , nje karpentier dhe per manovratorin, kritere keto te kerkuara ne piken 2.3.3.
germa c tekriterevetrevecantatekualifikimit.
3-Te gjitha shtojcat dhe deklaratat e paraqitura nga ky OE nuk jane nenshkruar nga perfaqesuesi
ligjor i shoqerise , sic parashikon Ligjit nr 9901 date 14.04.2008 “Per Shoqeritetregtare, por nga
nje person tjeter per te cilin nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion provues qe ky i fundit
eshte i autrorizuar te nenshkruaje ne emer dhe per llogari te perfaqesuesit ligjor te shoqerise .
4- Vërtetimiqëkonfirmonshlyerjen e
tëgjithadetyrimevetëmaturuaratëenergjisëelektriketëkontratavetëenergjisëqëkaoperatoriekonomik
qëështëiregjistruarnëShqipëri, me nr 1388 prot date 01.07.2019 , me kerkuesSarksh.p.k,
rezultojnetejene ne emertetitullaritArbenKajollidhejo ne emertekompaniseSarkshpk.
Komisioni i vleresimit te ofertave  mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  ku parashikohet shprehimisht se:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen,
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa



kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe
jodiskriminuese. b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera
fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin
e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin
e objektit të kontratës;” si dhe ne  në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar,  ku parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të
këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet
Per  sa me siper oferta  e dorezuar nga subjekti Shoqeria SARK sh.p.k.menumerNiptidhe me
vlereoferte 1 584 300 (njemilion e peseqind e tetedhjete e katermije e treqind )lekesh pa t.v.sh
dhe 1 901 160 ( njemilion e nenteqind e njemije e njeqind e gjashtedhjete ) lekesh duke
perfshireedhevleren e t.v.sh refuzohet

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ShoqeriaNIKA shpk me
numerNiptiJ76705047Udheme vlereoferte 1 855 862 ( njemilion e teteqind e pesedhejete e
pesemije e teteqind e gjashtedhjete e dy ) lekesh pa t.v.sh leke është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [bashkise Lezhe , sektorit te prokurimeve publkike ]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ( pese )ditëve nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 : 23.07.2019

Ankesa: ka ose jo: Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 29.07.2019

KRYETARI
FRAN FRROKAJ

Bashkia Lezhë,L. Skenderbeg , Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhë, e-mail: f.frrokaj@lezha.gov.al , web:www.lezha.gov.al
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