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BASHKIA DURRËS

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2019

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit

Për: Ofertuesin fitues NEAL-86 me adresë Sarandë, lagjja nr. 4.

Procedura e prokurimit: Proçedurë Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: : REF-35188-09-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Riparime të kaldajave të shkollave "Stacioni Zooteknik, Neim

Babameto" dhe "Shkolla e Re Kënetë"”, me fond limit 1.249.000 lekë, sasia sipas preventivit, afati

2(dy) muaj.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.37 datë 16 Shtator 2019]

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

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. NEAL-86 K04814851T

Vlera 1.185.200(një milion e njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind) lekë

2. HTM K97006004D

Vlera 1.199.000(një milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) lekë

3. K-AAV L51506025C

Vlera 1.215.400(një milion e dyqind e pesëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
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1. HTM K97006004D

2. K-AAV L51506025C

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Ofertuesi HTM me vlerë të ofertës 1.199.000 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim të

kërkuara në dokumentat e tenderit e konkretisht:

-Në DST Shtojca 11, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën “j”, kërkohet ndër të tjera dhe;

Çertifikatata PAS 99 : 2012- “Për integrimin e sistemeve të menaxhimit”.

Ofertuesit HTM i mungon kjo çertifikatë.

KVO vendos që Ofertuesi HTM të mos kualifikohet.

Ofertuesi K-AAV me vlerë të ofertës 1.215.400 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim të

kerkuara në dokumentat e tenderit e konkretisht:

-Në DST Shtojca 11, pika 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë”, gërma “a”,

kërkohet:

Një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe

tarifave vendore, për vitin 2019, referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e

taksave vendore”, si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron

aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve

ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë ketë dokument).

Ofertuesit K-AAV i mungon dokumenti që vërteton se i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe

tarifave vendore, për vitin 2019.

-Në DST Shtojca 11, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën g. Licenca profesionale e shoqerisë

lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës, ndër të tjera është kërkuar dhe pika NS-14 A – “Impiante

të brendshëm, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV” e licencës.

Ofertuesit K-AAV i mungon kjo pikë licencës.

-Në DST Shtojca 11, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën “j”, kërkohet ndër të tjera dhe;

Çertifikatata PAS 99 : 2012- “Për integrimin e sistemeve të menaxhimit”.

Ofertuesit K-AAV i mungon kjo certifikatë.

KVO vendos qe Ofertuesi K-AAV të mos kualifikohet.
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: Ofertuesi NEAL-86 me adresë Sarandë,

lagjja nr. 4, oferta e të cilit është me një vlerë të pergjithshme prej 1.185.200(një milion e njëqind e

tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durrës, Sheshi “Liria” Durrës, tel/fax

052222310, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë)

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 23.09.2019.

Ankesa: ka ose jo __ Jo __

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë_________

Titullar i Autoritetit Kontraktor


