Buletini i Posaçëm Nr.64 datë 18 Maj 2022

Agjencia e Prokurimit Publik

BASHKIA KRUJË
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR
Për:
 Operatorin ekonomik: ’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k me adrese Tirane Njesia bashkiake
nr 8, rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18 ,
me NIPT L01717030C , me administrator Emil Nova.
 Operatori ekonomik: ‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k, rregjistruar si person juridik me nr NIPT-i
L01422017O me adrese Tirane Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan Tomini, pallati i
shoqerise Cani nr 1,me drejtues ligjor Z, Tomor Spahiu.


***
Lloji i procedurës së prokurimit: “E Kufizuar”, në formen e Marrëveshjes Kuadër në
kuadër të procesit të rindërtimit.



Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Loti i II: (Kolaudimi e punimeve për objektin,
,‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia
Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’



Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-26093-04-21-2022



Fondi limit / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 95’198 (nentedhjete e pese
mije e njeqind e nentedhjet e tete ) lekë pa TVSH



Burimi i financimit:Te ardhurat e Bashkise Kruje sipas planifkimit te buxhetit te miratuar
me VKB nr.115 date 28.12.2021 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2022 ”.



Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati kohor për ekzekutimin:Kohëzgjatja e
vlefshmerise së Marrëveshjes Kuadër do të jetë per nje afat maksimal prej 12(dymbedhjete)
muaj nga data e nenshkrimit te marreveshjes kuader .
 Afati i kryerjes se sherbimit: Brenda 30(tridhjete) diteve nga data e lidhjes se kontrates.
 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Posaçëm Nr. 52 datë 22 Prill 2022
 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat përkatëse të
ofruara:
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’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k me adrese Tirane Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi
Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18 , me NIPT
L01717030C , me administrator Emil Nova.



‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k, rregjistruar si person juridik me nr NIPT-i L01422017O me adrese
Tirane Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan Tomini, pallati i shoqerise Cani nr 1,me drejtues
ligjor Z, Tomor Spahiu.

Shenim-Ne fazen e pare te procedures se prokurimit si me siper , nuk eshte kerkuar paraqitje e
ofertes ekonomike.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
Nuk ka operator ekonomik te skualifikuar
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
Operatorin ekonomik: ’’NOVATECH STUDIO ’’ sh.p.k me adrese Tirane Njesia bashkiake nr 8,
rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18 , me NIPT
L01717030C , me administrator Emil Nova.
Operatori ekonomik: ‘’M.A.K Studio’’ sh.p.k, rregjistruar si person juridik me nr NIPT-i
L01422017O me adrese Tirane Njesia bashkiake nr. 5, rruga Irfan Tomini, pallati i shoqerise Cani
nr 1,me drejtues ligjor Z, Tomor Spahiu.
***
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Bashkia Kruje, Sheshi “ Mustafa Merlika (Kruja)”,
Qender Kruje, Zyra e Njesise se Prokurimeve Publike , kati i II-te, nr kontakti 051122170, email
info@kruja.gov.al/genc.halili@kruja.gov.al], brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.
Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të
procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes
kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit” i ndryshuar me VKM nr 225 date 12.04.2021 ,
kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me pikë.,gjithashtu te gjithe operatoret
ekonomik te klasifikuar te sukseshem ne fazen e pare , te paraqesin prane AK dokumentacionin
perkates te ngarkuar ne faqen elektronike www.app.gov.al , sipas formes se kerkuar ne Dokumentet
e Tenderit per efekt te nenshkrimit te Draft Marreveshjes Kuader..
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 09.05.2022
Ankesa: ka ose jo: [ JO ]
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të
nenit 42 e vijues te Aktit Normativ nr 9 date 16.12.2019 ‘’Per Perballimin e Pasojave te fatkeqesis
natyrore te termetit te dates 26.11.2019’’, nuk u paraqit asnjë ankesë sipas formularit përkatës
pranë KPP.
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