R EPU B L I K A E

S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA E TIRANËS

Drejtuar:

Operatorin ekonomik “VELLEZERIT HYSA” shpk

Adresa:

Fshati Banje e re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga ura mbi
lumin Devoll, Zona Kadastrale Nr.1093, Pasuria Nr.31/50

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” “Ndërtimi i urës mbi lumin e Zhullimes,
Baldushk”.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Ndërtimi i urës mbi lumin e
Zhullimes, Baldushk”.
2. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-30342-05-23-2022
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Fondi limit: 29,084,791.66 (njëzet e nëntë milion e tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e
nëntëdhjetë e një pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: me të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2022, miratuar me VKB Nr.
18, datë 06.04.2022 për disa ndryshime në VKB Nr. 166, datë 24.12.2021 të Këshillit
Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e
buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022 (e ndryshuar)”.
Kohëzgjatja e kontratës: 6 (gjashtë) muaj kalendarik duke nisur nga data e lidhjes së
kontratës.
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 08.06.2022, ora 10:00
Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i
Njoftimeve Publike Nr. 69 datë 30.05.2022.

Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “VELLEZERIT HYSA” shpk

NUIS K12911201C

Vlera e ofertës = 25,590,165 (njëzetë e pesë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e
tridhjetë e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
2. Operatori ekonomik “SHPRESA-AL” shpk

NUIS K31321021N

Vlera e ofertës: 26,755,675 (njëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e
gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
3. Operatori ekonomik “Caushi M” shpk & “K.M.K” shpk
NUIS L88419801O & NUIS L78223801E
Vlera e ofertës = 27,772,146 (njëzetë e shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë mijë e
njëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.
4. Operatori ekonomik “K. TURJA” shpk

NUIS K81314014A

Vlera e ofertës = 28,641,158.20 (njëzetë e tetë milion e gjashtëqind e dyzetë e një mijë e
njëqind e pesëdhjetë e tetë pikë njëzet) lekë pa TVSH.
5. Operatori ekonomik “BE-IS” shpk

NUIS K71412003A

Vlera e ofertës = 38,514,988 (tridhjetë e tetë milion e pesëqind e katërmbëdhjetë mijë e
nëntëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm përkatësisht për arsyet e
mëposhtme:
1. Operatori ekonomik “BE-IS” shpk



Operatori ekonomik “BE-IS” shpk nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertes, çka bie në
kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 1, germa “b”.
Operatori ekonomik “BE-IS” shpk, ka paraqitur oferten mbi fondin limit qe
prokurohet , çka bie në kundërshtim me DST.

Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

2. Operatori ekonomik “K.TURJA” shpk


Operatori ekonomik “K.Turja” shpk nuk disponon Licensen N.S-9A (Punime
strukturore speciale), çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik
“VELLEZERIT HYSA” shpk, me adresë: Fshati Banje e re, Klos, Bashkia Cerrik, buze
lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, Zona Kadastrale Nr.1093, Pasuria Nr.31/50,
se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 25,590,165 (njëzetë e pesë milion e pesëqind e
nëntëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH, ështe identifikuar
si Oferta e suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në Nenin 109 të
Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

