Nr._________ Prot.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN
DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE
DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK
E
Elbasan, më____.____. 2022

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.
AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK
TIRANË
NJOFTIMI I FITUESIT
Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.
Drejtuar: “BLERIMI” sh.p.k me adresë: fshati Mjekës, Njësia Administrative Shirgjan,
rruga Elbasan-Cerrik km 4, Elbasan
Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur”.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39680-08-24-2022
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve Sportive,
Shkolla e Mesme e Bashkuar "Luigj Gurakuqi", Elbasan", me fond limit: 41,069,986
(dyzet e njëmilion e gjashtëdhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa
t.v.sh. vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan, dhe me afat për kryerjen e
punimeve 5 muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [data] [nr]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
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1. “BAJRAMI N.” sh.p.k me Nipt: K02727202O
Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 40,122,291 (dyzetmilion e njëqind e
njëzet e dymijë e dyqind e nëntëdhjetë e një) lekë (pa tvsh).
2.

“BLERIMI” sh.p.k me Nipt: J 62903384 G

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 37,000,000 (tridhjetë e shtatëmilion) lekë
(pa tvsh).

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Ofertuesi BAJRAMI N. sh.p.k. me Nipt: K02727202O për arsyet e mëposhtëme:

1. Nuk ka deklaruar ne shtojcen 8 te vetedeklarimit/nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe
te vertetoje se ka te punesuar si punonjes te kualifikuar 2 saldatorë , duke mos permbushur
kerkesen e parashikuar ne piken 2.3.5 te kapacitetit teknik, te kritereve te veçanta per
kualifikim ku nder te tjera kerkohet:
2.3.5 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf dhe punonjës të kualifikuar, si
mëposhtë :
 2 (dy) punonjës saldator
Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit.
Dokumentacioni provues, që OE i disponon punonjësit e mësipërm do të dorëzohet nga
ofertuesi i kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të
ankimit.
2. Nuk ka paraqitur kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ët zyrtare
te tyre per furnizimin me tapet rezine sintetike per fushe basketbolli, parket per palester,
rrjete teli e plastifikuar, profile metalike, boje hidroplastike, polisterol kompakt, pllaka
trotuari duke mos permbushur kerkesen e parashikuar ne2.3.11 te kapacitetit teknik, te
kritereve te veçanta per kualifikim ku kerkohet:
2.3.11 Operatori Ekonomik ofertues duhet te paraqesë :
Per materialet kryesore te preventivit si tapet bari per fushe minifutbolli, tapet rezine
sintetike per fushe basketbolli, parket per palester, rrjete teli e plastifikuar, profile metalike,
boje hidroplastike, polisterol kompakt, pllaka trotuari, në mënyrë që të krahasohet
pajtueshmëria me specifikimet teknike dhe standardet e kërkuara, operatori ekonomik
ofertues duhet të paraqesë: Kontrate noteriale furnizimi me prodhuesin/t ose distributorin/ët
zyrtare te tyre per furnizimin me materialet e mesiperme gjate zbatimit te kontrates,
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Katalogun/et ose fragmente të katalogut/eve të prodhuesit/ve, ku të tregohen dhe të
specifikohen qartë materialet që do të ofrohen dhe të jenë paraqitur dhe markuar të dhënat
teknike për mallrat objekt prokurimi. Ne rastin e kontrates me distributorin te dokumentohet
lidhja e tij me prodhuesin.
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “BLERIMI” sh.p.k
me adresë: fshati Mjekës, Njësia Administrative Shirgjan, rruga Elbasan-Cerrik km 4,
Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë totale prej 37,000,000 (tridhjetë e shtatëmilion)
lekë (pa tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik".

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ
Zv.Kryetari
Aulona Bylykbashi
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