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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të

publikohet në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK

Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13

Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:Kerkese per propozim(prokurim publik me mjete

elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve:” Projektim per objektet:

Rikonstruksion Rruge Qytet” Faza II”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-11187-02-28-2019

Fondi limit 2 599 600 (Dymilion e peseqind e nentedhjete e nentemije e gjashteqind) lekë

pa TVSH

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2019

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 2 174 004 leke pa tvsh

Data e zhvillimit të tenderit: data 11.03.2019 ora15.00.vendi:Njesia e Prokurimeve

Publike, Bashkia Shkodër.

Operatori/ret e shpallur fitues sipas loteve:“C.E.C Group”sh.p.k.Adresa:Njesia Bashkiake

nr.7,Rruga Dritan Hoxha,ndertesa 117-Tirane,NUIS L 11807013 M

KRYETAR

Voltana Ademi
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 02 / 04 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax

+35522400150.

Për: C.E.C Group”sh.p.k.Adresa:Njesia Bashkiake nr.7,Rruga Dritan Hoxha,ndertesa

117-Tirane,NUIS L 11807013 M

-Proçedura e prokurimit: Kerkese per Propozim .

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:“ Projektim per objektet: Rikonstruksion Rruge

Qytet” Faza II”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-11187-02-28-2019

Fondi limit në total: 2 599 600 (Dymilion e peseqind e nentedhjete e nentemije e

gjashteqind) lekë pa TVSH

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise.

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

-Afati i përfundimit të sherbimit: 60 (gjashtedhjete) dite.

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 25.02.2019 nr.8

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 11.03.2019 ora15.00

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të

ofruara:

1-Operatori ekonomik ” ZENIT&CO”sh.p.k me administrator z. Arqile Peri NUIS

K61731002D .

Vlera 2 152 169 leke pa tvsh (Dymilion e njeqind e pesedhjete e dymije e njeqind e

gjashtedhjete e nente leke)

2-Operatori ekonomik” C.E.C Group”sh.p.k. me përfaqësues ligjor z.Vangjush Mbriçe,

NUIS L 11807013 M.

Vlera 2 174 004 leke pa tvsh (Dymilion e njeqind e shtatedhjete e katermije e kater leke)

3-Bashkimi i operatoreve ekonomik ” LENI-ING”sh.p.k NUIS J 88730334 W

&”Angerba”sh.p.k NUIS L 01322018 T perfaqesuar me prokure te posacme nga

http://www.bashkiashkoder.gov.al
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

”LENI-ING”sh.p.k me administrator z.Nikolle Paluca .

Vlera 2 192 091 leke pa tvsh (Dymilion e njeqind e nentedhjete e dymije e nentedhjete e

nje leke)

4-Operatori ekonomik ” NOVATECH STUDIO”sh.p.k me administrator z. Emil Nova

NUIS L 01717030 C.

Vlera 2 221 395 leke pa tvsh (Dymilion e dyqind e njezet e njemije e treqind e nentedhjete

e pese leke)

5-Operatori ekonomik “A & E ENGINEERING”sh.p.k perfaqesuar nga administratori

zj.Entela Çano, NUIS K72113010 E.

Vlera 2 280 000 leke pa tvsh (Dymilion e dyqind e tetedhjetemije leke)

6-Operatori ekonomik ” LORENCO & CO”sh.p.k me administrator z. Lorenc Zani

NUIS J 61903071 B

Vlera 2 365 635 leke pa tvsh (Dymilion e treqind e gjashtedhjete e pesemije e gjashteqind

e tridhjete e pese leke)

7-Operatori ekonomik ” InfraKonsult”sh.p.k me administrator z. Redi Struga NUIS L

21512022 F.

Vlera 2 469 618 leke pa tvsh (Dy milion e katerqind e gjashtedhjete e nente mije e

gjashteqind e tetembedhjete leke)

Ka ofertues te skualifikuar.

1-U skualifikua operatori ekonomik ” NOVATECH STUDIO”sh.p.k. per keto arsye:

-Oferta juaj nuk eshte detajuar sipas shtojces nr.10

2-U skualifikua operatori ekonomik ” A & E ENGINEERING”sh.p.k. per keto arsye:

-Oferta juaj nuk eshte detajuar sipas shtojces nr.10

3-U skualifikua operatori ekonomik ” ZENIT&CO”sh.p.k. per keto arsye:

-Nuk plotesoni piken 7,kapaciteti teknik te dst “Operatori ekonomik ofertues në

përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr. 5585 Prot. datë

25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të

tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë

11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori,

projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Mospërgatitja e ofertës sipas bazës ligjore të sipërpërmendur përbën shkak për skualifikim

pasi ajo duhet te jete brenda kufijve te vleres minimale dhe maksimale te lejuar ne kuptim

te nenit 7/1 te VKM nr 354,datë 11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikimin të territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”

Oferta juaj nuk eshte sipas detajimit te shtojces nr.10

Shtojca per permbushjen e kritereve te pergjithshme nuk eshte sipas shtojces 4 te dst
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4-U skualifikua operatori ekonomik ” LORENCO & CO”sh.p.k. per keto arsye:

-Oferta juaj nuk eshte detajuar sipas shtojces nr.10

5-U skualifikua operatori ekonomik ” LENI-ING”sh.p.k. per keto arsye:

-Oferta juaj nuk eshte detajuar sipas shtojces nr.10

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: ” C.E.C Group”sh.p.k. me

përfaqësues ligjor z.Vangjush Mbriçe, NUIS L 11807013 M.Adresa: Njesia Bashkiake

nr.7,Rruga Dritan Hoxha,ndertesa 117-Tirane se oferta e paraqitur me nje vlere te

pergjithshme prej 2 174 004 leke pa tvsh (Dymilion e njeqind e shtatedhjete e katermije e

kater leke) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia

Shkodër, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)

diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe

dokumentacionin e hedhur ne tender origjinal ose kopje te noterizuar, te numerizuar dhe te

inventarizuar.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të

Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 25.03.2019.

Ankesa:Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

VOLTANA ADEMI
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