
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,nr.tel: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):“ Zgjatim i rrjeteve K.U.Z, K.U.B dhe
Ujesjellesi i rruges "Zef Kakarriqi pergjate rruges "Mirash Ivanaj”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34287-08-26-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 3 257 482 (Tremilion e dyqind e pesedhjete e
shtatemije e katerqind e tetedhjete e dy) leke pa tvsh

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë Viti 2019

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 3 170 741 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 06.09.2019, ora 15.00.vendi:Njesia e Prokurimeve Publike
Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“ PE - VLA - KU sh.p.k. NUIS K 61716013

M.Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi-Tirane

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 01 / 10 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:“ PE - VLA – KU“ sh.p.k. NUIS K 61716013 M.Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga

Muzaket, Pallatet Vokshi-Tirane

-Proçedura e prokurimit: Kerkese per Propozim .

-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34287-08-26-2019

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Zgjatim i rrjeteve K.U.Z, K.U.B dhe Ujesjellesi i rruges
"Zef Kakarriqi pergjate rruges "Mirash Ivanaj”

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 3 257 482 (Tremilion e dyqind e pesedhjete e
shtatemije e katerqind e tetedhjete e dy) leke 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 punimeve: 1(nje)muaj.

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 02.09.2019 nr.35

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 06.09.2019, ora 15.00.

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

1.Operatori ekonomik”Sark”sh.p.k. NUIS K 52531415 H me administrator z. Arben Kajolli

Vlera 2 611 801.8 leke pa tvsh (Dymilion e gjashteqind e njembedhjetemije e teteqind e nje pike

tete leke)

2.Operatori ekonomik “ Shendelli” sh.p.k. me administrator z. Yzedin Bozhaj me NUIS K

07924803 N

Vlera 2 656 141 (Dymilion e gjashteqind e pesedhjete e gjashtemije e njeqind e dyzet e nje leke)



3-Operatori ekonomik “PE - VLA – KU“sh.p.k. NUIS K 61716013 M me administrator z.

Vladimir Pjetërgjokaj

Vlera 3 170 741 leke pa tvsh (Tremilion e njeqind e shtatedhjetemije e shtateqind e dyzet e nje

leke)

Ka ofertues te skualifikuar.

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

-Shtojca per kontratat ne process nuk eshte plotesuar sakte pasi mungon kontrata me Bashkine

Divjake”Blerje tubo betoni”.

-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi autobitumatrice dhe autobot uji por keni

paraqitur bot uji dhe bot bitumatrice

-Kontrata e mjeteve me shoqerine Emxh sh.p.k nuk eshte e noterizuar sipas percaktimeve ne

DST

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

-Shtojca per kontratat ne process nuk eshte plotesuar sakte pasi mungon kontrata me Keshillin e

Qarkut Lezhe ”Rikonstruksion stadiumi Lezhe”.

-Autoboti I ujit me targa AA926 VR nuk eshte paraqitur tek shtojca e mjeteve ne dispozicion

-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi autobitumatrice

Ankesa.Ka patur.

Me shkresën nr.15492 prot datë 13.09.2019 protokolluar pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia

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

operatori ekonomik ”Shendelli“ sh.p.k

Me shkresen nr.15492/1 prot datë 16.09.2019 iu kthye pergjigje operatorit ekonomik ”

Shendelli” sh.p.k duke mos marre ne konsiderate pretendimet e tij dhe duke e refuzuar ate.

Me shkresën nr.15349 prot datë 11.09.2019 protokolluar pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia

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

operatori ekonomik ”Sark“ sh.p.k

Me shkresen nr.15349/1 prot datë 15.09.2019 iu kthye pergjigje operatorit ekonomik ” Sark”

sh.p.k duke mos marre ne konsiderate pretendimet e tij dhe duke e refuzuar ate.

Eshte respektuar afati 10 ditor i ankimimit prane KPP .

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “PE - VLA – KU“sh.p.k. NUIS K

61716013 M me administrator z. Vladimir Pjetërgjokaj.Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga



Muzaket, Pallatet Vokshi-Tirane, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 3 170

741 leke pa tvsh (Tremilion e njeqind e shtatedhjetemije e shtateqind e dyzet e nje leke) është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i 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 09.09.2019.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI


