REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KAMËZ
Nr.____Prot.

Kamez me
___.___.2018
FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimi i Operatoreve Ekonomik ” Ndërtimi” shpk, & ”Ndregjoni”shpk, me adrese :
TIRANE ,
***
Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-88425-10-03-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim rruga (Abaz Ermenji+Asim Zeneli+Dede Gjon
Luli+Degezimi rr.Arben Broci mbi kanal+Ajet Gjindoli deri tek Abdyl Elmazi)
Fondi limit : 51.855.538(pesëdhjetë e një milion e tetëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e
tridhjetë e tetë)lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë)
dite pune.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [08.10.2018] [40]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 05.11.2017
këta ofertues:
1. ” Ndërtimi” & ” Ndregjoni”shpk
K11325002C & K31329048I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 49,983,810 lekë pa tvsh, dhe 59,980,572
lekë me tvsh
2. ” BE-IS”shpk
K571412003A
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 48,599,250 lekë pa tvsh, dhe 58,319,100
lekë me tvsh.
3. ” Kacdedja” shpk
K51615512C
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 51,222,950 lekë pa tvsh, dhe 61,296,540
lekë me tvsh.
4. ” Kupa” shpk
K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 51,080,450 lekë pa tvsh, dhe 62,296,540
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lekë me tvsh.
5. ” Liqeni VII” sha
K01730502W
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 50,800,640 lekë pa tvsh, dhe 60,960,768
lekë me tvsh.
6. ” Shpresa-AL shpk
K31321021N
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 51,468,417 lekë pa tvsh, dhe 61,762,100
lekë me tvsh.
7. ” Sireta 2 F shpk
K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 48.888.888 lekë pa tvsh, dhe 58.666.666
lekë me tvsh.
Janë te skualifikuar
1. ” Shpresa-AL shpk
Emri i plotë i shoqërisë
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:


K31321021N
numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur preventiv

2. ” BE-IS”shpk
K571412003A
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
- Ne DST eshte kerkuar qe operatori ekonomik duhet te kete pjese te stafit :
 3 Teknik Ndertimi te pajisur me diploma perkatese, deshmi kualifikimit teknik (te
vlefshme)
Nga verefikimi rezulton se nje tekniku , i ka mbaruar IQT, tekniku tjeter nuk ka
diplomen perkatese dhe i ka mbaruar IQT-ja
 Jane kerkuar 3 punonjes Hidraulik, njerit hidraulik, i ka mbaruar IQT-ja.
 Jane kerkuar 4 Automakinist te pajisur me deshmit e drejtimit sipas dpshtrr
Vetem një eshte i pajisur me deshmi drejtimi sipas DPSHTRR. Personat e tjere nuk kane
deshmite perkatese sipas DPSHTRR.
3.” Sireta 2 F shpk
K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
-Ne dokumentat standarte jane kerkuar qe operatori pjesmarres te kete,
 Teknik Ndertimi te pajisur me diploma, deshmi kualifikimi sig, teknik, (te vlefshme).
Me dokumenta te rregullta rregullta jane vetem 2.tekniket e tjere nuk kane diplomat
perkatese.
 Jane kerkuar 4 Eskavatorista . Një eskavatorist nuk ka Deshmi drejtimi si dhe IQT
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Jane kerkuar 4 Automakinista . Tre automakiniste nuk kane deshmite perkate te
leshuara nga DPSHTRR.
 Jane Kerkuar 3 Kamioncina nga 1-2 ton. Jane paraqitur 2 kamioncina,
Kamioncines me qera me targa TR 4694 P i ka mbaruar akti Kolaudimit me dt
03.11.2018, mungon fotoja e mjetit. Kamionit i marre me qera me targa AA 907DD I
mungon Leja e transportit, certifikata e pronesise, dhe foto.
 Autobitumatricja ne pronesi te shoqerise, me targa AA548NX nuk eshte e pajisur me
certifikaten e mesiperme. Eshte kerkuar karroce tip karrel me 2 rrota me mbishkrimin
Kujdes punime ne rruge dhe me ndricim per naten. Ne shtojcen 10 per kete paisje eshte
paraqitur fatura me nr 63 dt11.05.2017 e cila permban tabela 200x150 cope 1 Kapriate e
mesme cope 4. Nuk ploteson kriterin e kerkuar ne DST
 Jane kerkuar 2 Autovinca. Eshte paraqitur me kontrate qeraje Mjeti me targe AA688BP, i
cili eshte autovinc me kosh sipas fotos bashkangjitur (nuk ploteson kriterin e kerkuar ne
DST
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi I Operatoreve Ekonomik
” Ndërtimi” & ” Ndregjoni”shpk, me adrese : TIRANE, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 49,983,810 lekë pa tvsh, dhe 59,980,572 lekë me tvsh, se është identifikuar si
oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë
dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).
***
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej 50.800.640 lekë (pa TVSh) 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 14.11.2018
Ankesa: ka ose jo____JO__________

Nëpunesi i Autorizuar
Qemal ÇEJKU
__________________________
SEKRETAR I PERGJITHSHEM
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