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REPUBLIKA E SHQIPERISË
AUTORITETI K AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA PATOS
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _______ Prot. Patos, më
___/____/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “HMK-CONSULTING” sh.p.k Tiranë

Datë 22.10.2018

Procedura e prokurimit:Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-87397-09-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizim i objektit “Rikonstruksion i shkollës

9 –vjeçare “Meleq Gostinishti”.

Afati : 6 muaj nga nënshkrimi i kontratës.

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

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

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

 Shoqëria “ DRICONS” sh.p.k, Tiranë,  me nr. NIPT L52013020H ofron

vlerën sipas preventivit 847,880 (tetëqind e dyzetë e shtatë mijë e tetëqind e

tetëdhjetë pikë pesë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “HMK-CONSULTING” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT L57129604Q

ofron vlerën sipas preventivit 846,885.5 (tetëqind e dyzetë e gjashtë mijë e

tetëqind e tetëdhjetë e pesë ) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “M.A.K STUDIO” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT L01422017O ofron

vlerën sipas preventivit 872,269 (tetëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e

gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “NOVATECH STUDIO” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT L01717030C

ofron vlerën sipas preventivit 840,840 (tetëqind e dyzetë mijë e tetëqind e

dyzetë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “Rean 95” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT J61827043V ofron vlerën sipas

preventivit 582,992 (tetëqind e dyzetë mijë e tetëqind e dyzetë) lekë pa TVSH.

* * *

Është skualifikuar si mëposhtë:
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Shoqëria “M.A.K STUDIO” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT L01422017O
s’kualifikohet pasi nuk ploteson kriterin e vecante te kualifikimit per numrin e
punonjesve pasi ju mungon nje drejtues teknik Ing.Mjedisi.

Shoqëria “NOVATECH STUDIO” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT
L01717030C skualifikohet për arsyet : 1- Nuk plotesoni kriterin e vecante te
kualifikimit analizen teknike te cmimit.
2-Nuk plotesoni kriterin e vecante te kualifikimit per numrin e punonjesve pasi u
mungon Ing.Mjedisit dhe per te gjithe drejtuesit teknik mungojne licensat
profesionale.
3-Nuk plotesoni kriterin e vecante te kualifikimit certifikatat ISO-9001;2015, ISO-
14001;2015, BS OHSAS 18001;2007.
4-Furnizimi i ngjashem nuk eshte ne vleren e kerkuar .

Shoqëria “Rean 95” sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT J61827043V skualifikohet
për arsyet:1- Nuk ploteson kriterin e vecante te kualifikimit analizen teknike te
cmimit pasi mbeshtetur ne V.K.M .Nr.354 dt.11.05.2016 "Per miratimin e manualit te
tarifave per sherbime ne planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim" dhe
ne Rekomandimin e APP nr.6559 prot, dt.27.06,2018, oferta juaj eshte me e ulet se
kufiri minimal i parashikuar ne kriteret teknik.

2-Nuk ploteson kriterin e vecante, numrin e punonjesve pasi ju mungon Ing.Mjedisit
dhe Ing.Elektrik.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se shoqeria Shoqëria
“HMK-CONSULTING” sh.p.k Tiranë, me adresë Tiranë Rruga Zef Jubani, pallati
''Bjorn'', sh 3/5, ap.C/1, hyrja 20 me nr.NIPT L57129604Q ofron vlerën sipas
preventivit 846,885.5 (tetëqind e dyzetë e gjashtë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e pesë
pikë pesë ) lekë pa TVSH ,pikët totale të marra është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Patos ,zyra e protokoll arshives
dokumentat origjinale ose kopje te noterizuara ,sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,
procedura do të anullohet, 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 12.10.2018

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Rajmonda BALILAJ



Adresa: Lagjja “Naftëtari”, Rruga “ Unaza” ,www.bashkiapatos.gov.a


