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BASHKIA DURRËS
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2018

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit

Për: INA SHPK Adresa: TIRANE, Rruga Besim Imami, Myslym Shyri Mrapa Karburantit.

Procedura e prokurimit: Proçedurë E hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-93503-11-09-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Rikonstrusksion rruge Nj A Rashbull”, me fond limit: 33'332’000
lekë, sasia sipas preventivit, afati 150 ditë.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.46 datë 19 Nentor 2018]

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

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

1. INA J61814009W
Vlera 17’397’215 (shtatëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e
pesëmbëdhjetë) lekë
2. COMPANY RIVIERA 2008 K81716011V
Vlera 17’494’260 (shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë) lekë
3 A.L ASFALT K81511508A
Vlera 19’212’956 (nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e
gjashtë) lekë
4. RAJLI NDERTIM K71512508E
+ VARAKU E J61902509S
Vlera 19’494’238 (nëntëmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë e dyqind e tridhjetë e
tetë) lekë
5. K.M.K L78223801E
+SARDO K13120402W
+SINDER AB K01531003W
Vlera 21’517’679 (njëzet e një milion e pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e
nëntë) lekë
6. BEQIRI J98624801V
Vlera 22’611’354 (njëzet e dy milion e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë e katër)
lekë
7. NEAL-86 K04814851T
+ KUPA K51615512C
Vlera 23’305’269 (njëzet e tre milion e treqind e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë
8. BEAN J72510445Q
Vlera 23’855’083 (njëzet e tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë e tre) lekë
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9. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
Vlera 24’093’480 (njëzet e katër milion e nëntëdhjetë e tre mije e katërqind e tetëdhjetë) lekë
10. LIQENI VII K01730502W
Vlera 24’401’473 (njëzet e katër milion e katërqind e një mijë e katërqind e shtatëdhjetë ne tre) lekë
11. BE – IS SH.P.K K71412003A
Vlera 27’391’279 (njëzet e shtatë milion e treqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e shtatëdhjetë e
nëntë) lekë
12. ARKONSTUDIO L42019004I
+ BESTA J62903182B
Vlera 27’420’341 (njëzet e shtatë milion e katërqind e njëzet mijë e treqind e dyzet e një mijë) lekë
13. EDICOM J61813038H
+ GRIALD J68117216C
Vlera 27’524’931 (njëzet e shtatë milion e pesëqind e njëzet e katër mijë e nëntëqind e tridhjetë e një)
lekë
14. ALESIO – 2014 L41713003M
Vlera 31’920’344 (tridhjetë e një milion e nëntëqind e njëzet mijë e treqind e dyzet e katër) lekë
15. S I R E T A 2F K51501008J
Vlera 32’000’000 (tridhjetë e dy milion) lekë
16. KEVIN CONSTRUKSION K71401004W
Nuk ka paraqitur oferte

Te s’kualifikuar:

1. EDICOM+GRIALD
2. KEVIN CONSTRUKSION

Per arsyet e meposhtme:

- Ofertuesi EDICOM+GRIALD me vlere te ofertes 27’524’931 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për
kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Ne Licencen profesionale te Shoqerise EDICOM, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data:
06.05.2013, drejtuesi teknik, z. Genc Plaka, mungon ne listepagesat per kontributet e sigurimeve
shoqerore dhe shendetesore, për gjashtë muajt e fundit që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës.
Punedhenesi EDICOM kishte detyrimin qe ne baze te Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e
Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore per cdo punemarres .
Gjithashtu, operatorit ne bashkim EDICOM i mungon Çertifika ISO 39001.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi KEVIN CONSTRUKSION nuk ka paraqitur oferte.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: INA SHPK Adresa: TIRANE, Rruga
Besim Imami, Myslym Shyri Mrapa Karburantit, me një vlerë të pergjithshme prej 17’397’215
(shtatëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) lekë, është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres ne Njesine e Prokurimit, tel/fax 052 800
941, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjete) diteve nga dita e marrjes së 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
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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 20.12.2018

Ankesa: ka ose jo __ Jo __

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë_________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Vangjush Dako


