
    

Bashkia Selenice 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 20.11.2020  

 

Për:      Për:  B93 II" shpk & "B-93"shpk   perkatesisht B93II  me Nipt  L52209050O me perfaqesues 

Ardit Liçaj, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10.  Tirane & B-93 

me nipt J62903508R me perfaqesues Shpetim Liçaj me adrese Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona 

kadastrale 8533, nr. pasurie 1/270. Fier      

Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim  

Numri i referencës së procedurës/lotit: 75542-10-14-2020 

Fondi limit :3400.000 (tremiljon e katerqindmije )leke pa t.v.sh  

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Rikonstruksion ruge te brendeshme    

Afati zbatimit te kontrates :30dite nga lidhja e kontrates  

Burimi i financimit :Buxheti Bashkise 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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.  B93 II" shpk & "B-93"shpk   perkatesisht B93II  me Nipt  L52209050O me perfaqesues Ardit 

Liçaj, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10.  Tirane & B-93 me nipt 

J62903508R me perfaqesues Shpetim Liçaj me adrese Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona 

kadastrale 8533, nr. pasurie 1/270. Fier      me oferte  2.261.140 Dymiljon  e dyqind e gjashtedhjete 

e njemije  e njeqind e dyzete  leke pa t.v.sh dhe 2.713.368 *Dymiljon e shtateqind e trembedhjetemije  

e treqind e gjashtedhjete e tete  leke me t.v.sh  

2.Sardo sh.p.k. me nipt K13120402W me adrese Rruga Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr-89, 

kati i pare. Fier me oferte  2.886.140 Dymiljon e teteqind e tetedhjete e gjashtemije  e njeqind e 

dyzete leke pa t.v.sh dhe 3.463.368 *Tremiljon e katerqind e gjashtedhjete e tremije  treqind e 

gjashtedhjete e tete  leke me t.v.sh  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

2.Sardo sh.p.k. me nipt K13120402W me adrese Rruga Xoxi Andoni, pallati 8 katesh me nr-89, 

kati i pare. Fier me oferte  2.886.140 Dymiljon e teteqind e tetedhjete e gjashtemije  e njeqind e 

dyzete leke pa t.v.sh dhe 3.463.368 *Tremiljon e katerqind e gjashtedhjete e tremije  treqind e 

gjashtedhjete e tete  leke me t.v.sh   

 Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka paguar taksat vendore ne institucionet qe ka lidhur kontrate per vitin 2019 dhe 2020 dhe 

nuk I ka pasqyruar ne QKB 

2.Nuk disponon  numrin inxhinieret gjeomatik sic kerkohet ne dokumentat e tenderit   



3.Nuk keni numrin mesatar te punetoreve per periudhen e kerkuar sic eshte ne dokumentat 

standarte . 

Ne dokumentat standarte numri mesar I punetoreve per peridhen shtaor 2020-shkurt 2020 eshte 

kerkuar 20 . 

Ju nuk e dispononi kete numer mesatar sipas borderove te dorezuara nga ana juaj  dhe konkretisht 

keni keto mangesi : 

1.Shtaor 2019  numri mesatar eshte 14 

2.Tetor  2019numri mesatar eshte   18 

3.Nendor  2019 numri mesatar eshte   19 

4..Janar 2020numri mesatar eshte     19 

5.Shkurt 2020 numri mesatar eshte   19 

Ju nuk plotesoni kete kriter baze .Theksojme se numer mesatar quhet punetori I cili ka 22 dite pune 

dhe jo me dy dite , tre dite e kater dite ne muaj  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   Për:  B93 II" shpk & "B-93"shpk   

perkatesisht B93II  me Nipt  L52209050O me perfaqesues Ardit Liçaj, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga 

Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10.  Tirane & B-93 me nipt J62903508R me perfaqesues 

Shpetim Liçaj me adrese Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona kadastrale 8533, nr. pasurie 

1/270. Fier     me oferte  2.261.140 Dymiljon  e dyqind e gjashtedhjete e njemije  e njeqind e 

dyzete  leke pa t.v.sh dhe 2.713.368 *Dymiljon e shtateqind e trembedhjetemije  e treqind e 

gjashtedhjete e tete  leke me t.v.sh   është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Selenice, sektori arshive protokollit  ] 

sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 30 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimittë 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 [nuk ka, 

procedura  do te perseritet ], 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 03.11.2020 

Ankesa: nuk ka  

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

              Pellumb Binaj  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


