
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          [ 09.03.2021 ] 

 

Për: [„BOE „BORIS 2019“ sh.p.k. & „NDERTUESI 2014“ sh.p.k. Adresa : Boris 2019-Fshati 

Kosmac, Njesia Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejes, Shkoder. Ndertuesi 2014-Rruga 

Daut Borici, Shkoder] 

Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM, SHERBIME “ Mirembajtje e 

impjanistikes (hidraulike,elektrike)” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85740-02-03-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Kontrata me Objekt “Mirembajtje e impjanistikes” 

sherben per te mbajtur ne kushte opmtimale pune ambientet ku ushtron aktivitet Njesia Vendore 

e Kujdesit Shendetesor Shkoder] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.___date 03.02.2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

 

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

 

1.Shoqeria “ROZAFA 94”     sh.p.k.                                 J 66915036 O 

Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it    

Vlera 0 (Zero) lek 

 

2.Shoqeria “RROKU GUEST” sh.p.k.                              K 87921701 H 

Emri i plotë i shoqërisë              numri i NIPT-it    

Vlera  1 366 239, 2 (Nje milion e treqind e gjashtedhjete e gjashte mije e dyqind e tridhjete e 

nente pike dy) lek. 

 

3.BOE “BORIS 2019” sh.p.k.  & “NDERTUESI 2014” sh.p.k. L96611004A & L46827004L 

               Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it    

Vlera  1 492 691 (Nje milion e katerqind e nentedhjete e dy mije e gjashteqind e nentedhjete e 

nje) lek. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.Shoqeria “ROZAFA 94”     sh.p.k.                                 J 66915036 O 

Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it    

2.Shoqeria “RROKU GUEST” sh.p.k.                              K 87921701 H 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  



   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Shoqeria “ROZAFA 94” sh.p.k.- 1.Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara ne DST 

nga ana jone. 

Shoqeria “RROKU GUEST” sh.p.k-1.Nuk ka paraqitur analizat teknike te cmimevesipas pikes 

1/a te kerkesave te vecanta per kualifikim. 2.Nuk ploteson kriterin e sherbimeve te ngjashme, 

pasi te gjitha kontrata me dokumentacion te rregullt nuk jane te se njejtes natyre, nderkohe qe 

kontrata me object “Rikonstruksion I pjesshem I kopshtit Ismet Sali Brucaj” permban dokumenta 

jo ne formen e kerkuar original apo kopje tenoterizuar, por vetem fotokopje. 3.Nuk ploteson 

kriterin e specialistave me deshmi perkatese sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit. 4.Nuk 

ploteson kriterin e pajisjeve teknike sipas kerkesave te vecanta te kualifikimit. 5.Nuk kaparaqitur 

nje mareveshje te konkretizuar me nje venddepozitimi (subjekt te licencuar dhe te njohur nga 

organet ligjore) te mbetjeve te ndryshme ndertimore qe dalin gjate punimeve, sipas kerkesave te 

vecanta te kualifikimit. 6.Asnje prej inxhinierave nuk rezulton i certifikuar si kordinator per 

sigurine ne pune. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [„BOE „BORIS 2019“ sh.p.k. & 

„NDERTUESI 2014“ sh.p.k. Adresa : Boris 2019-Fshati Kosmac, Njesia Administrative 

Bushat, Bashkia Vau Dejes, Shkoder. Ndertuesi 2014-Rruga Daut Borici, Shkoder] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [1 492 691 (Nje milion e katerqind e nentedhjete e dy 

mije e gjashteqind e nentedhjete e nje) lek.]/pikët totale të marra  [NUK KA] është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [ Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Shkoder, 

ne Rrugen Bulevardi Bujar Bishanaku, Shkoder, tek Z.Armando Vata ] 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, kontrata do 

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [ NUK KA ], 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 01.03.2021 

Ankesa: ka ose jo NUK KA 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë NUK KA 

 

[Titullare e AK - Xheni Halili] 


