
1

BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më
___/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 13.05.2019

Për: B - 93” sh.p.k me adres FIER Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro.

Procedura e prokurimit:Kerkes per propozim (Pune)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-15500-03-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksioni i rrugices Kapo Baco ne L. Varrosh.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 01.05.2019 nr.13

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. Bashkimi i operatoreve ekonomike “Bilibashi” sh.p.k me nipt L03411601N & “Cogren”

sh.a me NIPT J74818825K me kontrate bashkepunimi Nr 649 Rep, Nr 295 Kol, date

13.04.2019 perfaqesuar nga z. Skender Bilibashi administrator I shoqerise “Bilibashi”

Ssh.p.k me prokure te posacme Nr 650 rep, nr 296kol, date 13.04.2019. Vlera e ofruar e

ofertes eshte 4 264 890 (kater million e dyqind e gjashtedhjet e kater mije e teteqind e

nentedhjet) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme 5 117 868 (Pese million e njeqind e

shtatembedhjet mije e teteqind e gjashtedhjet e tete ) leke me t.v.sh.

2. “B - 93” sh.p.k me NIPT _J62903508R .Vlera e ofruar e ofertes eshte 4 292 314 (kater

million e dyqind e nentedhjet e dy mije e treqind e katermbedhjete ) leke pa TVSH dhe me

vlere te pergjithshme 5 150 777 (pese million e njeqind e pesedhjet mije e shtateqind e

shtatedhjet e shtate) leke me t.v.sh.

3. “Avduli” sh.p.k me NIPT _J66703306O . Vlera e ofruar e ofertes eshte 4 629 935 (kater

million e gjashteqind e njezet e nente mije e nenteqind e tridhjet e pese ) leke pa TVSH dhe

me vlere te pergjithshme 5 555 922 (pese million e peseqind e pesedhjet e pese mije e

nenteqind e njezet e dy) leke me t.v.sh.
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4. “Sardo” sh.p.k me NIPT _K13120402W .Vlera e ofruar e ofertes eshte 4 763 000 (kater

million e shtateqind e gjashtedhjet e tre mije ) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme

5 715 600 (pese million e shtateqind e pesembedhjet mije e gjashteqind) leke me t.v.sh.

5. “Eral Construction Company” sh.p.k me NIPT _K82230002K .Vlera e ofruar e ofertes

eshte 4 829 250 (kater million e teteqind e njezet e nente mije e dyqind e pesedhjet) leke pa

TVSH dhe me vlere te pergjithshme 5 795 100 (pese million e shtateqind e nentedhjet e

pese mije e njeqind) leke me t.v.sh.

6. “A & E” sh.p.k me NIPT _K49322502N .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 007 060 (Pese

million e shtate mije e gjashtedhjet ) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme 6 008 472

(Gjashte million etete mije e katerqind e shtatedhjet e dy) leke me t.v.sh.

7. “Kevin Construction ” sh.p.k me NIPT _K71401004W .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5

073 382 (Pese million e shtatedhjet e tre mije e treqind e tetedhjet e dy) leke pa TVSH dhe

me vlere te pergjithshme 6 088 058,4 (gjashte million e tetedhjet e tete mije e pesedhjet e

tete pike kater) leke me t.v.sh.

8. “Sark” sh.p.k me NIPT _L63305401U .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 264 281 (Pese

million e dyqind e gjashtedhjet e kater mije e dyqind e tetedhjet e nje) leke pa TVSH dhe

me vlere te pergjithshme 6 317 137 (gjashte million e treqind e shtatembedhjet mije e

njeqind e tridhjet e shtate) leke me t.v.sh.

9. “Ina” sh.p.k me NIPT _J61814009W .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 326 490 (Pese

million e treqind e njezet e gjashte mije e katerqind e nentedhjet) leke pa TVSH dhe me

vlere te pergjithshme 6 391 788 (gjashte million e treqind e nentedhjet e nje mije e

shtateqind e tetedhjet e tete) leke me t.v.sh.

10. “K.M.K” sh.p.k me NIPT _L78223801E.Vlera e ofruar e ofertes eshte 6 220 000

(Gjashte million e dyqind e njezet mije ) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme 7 464

000 (Shtate million e katerqind e gjashtedhjet e kater mije) leke me t.v.sh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

BOE: “Bilibashi” sh.p.k me nipt L03411601N & “Cogren” sh.a me NIPT J74818825K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Bashkimi i operatoreve ekonomike “Bilibashi” sh.p.k me nipt L03411601N & “Cogren”

sh.a me NIPT J74818825K me kontrate bashkepunimi Nr 649 Rep, Nr 295 Kol, date
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13.04.2019 perfaqesuar nga z. Skender Bilibashi administrator I shoqerise “Bilibashi”

Ssh.p.k me prokure te posacme Nr 650 rep, nr 296kol, date 13.04.2019. Vlera e ofruar e

ofertes eshte 4 264 890 (kater million e dyqind e gjashtedhjet e kater mije e teteqind e

nentedhjet) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme 5 117 868 (Pese million e njeqind e

shtatembedhjet mije e teteqind e gjashtedhjet e tete ) leke me t.v.sh. Nga shqyrtimi dhe

kontrolli i dokumentave administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare te paraqitura

rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesite e meposhtme.

OE Bilibashi sh.p.k, pjese e BOE Bilibashi sh.p.k dhe Cogren sh.p.k nuk ploteson piken 2.3
– 2 – a te kapacitetit teknik per piken e licences NP11 A. Me konkretisht, keta operatore
ekonomik, ne kontraten e bashkepunimit te tyre Nr.649 rep Nr 295 kol dt13.04.2019 kane
caktuar qe ndarja e punimeve do jete Bilibashi sh.p.k 51% dhe Cogren sh.p.k 49% te
gjithe punimeve. Duke qene se OE Bilibashi sh.p.k ka mungese te pikes se licences NP11A,
keta OE duhet te paraqisnin dhe ndarjen analitike te zerave te punimeve qe do kryenin secili
OE sipas pikave te licencave qe disponon secili prej tyre dhe nuk duhet te benin nje ndarje te
gjithe zerave te punimeve sipas perqindjes qe ata kane vendosur ndermjet tyre.
OE Bilibashi nuk ka paraqitur kopje te certifikuar te bilancit per vitin 2016 te konfirmuara
nga autoritetet perkatese sikurse kerkohet ne piken 2.2.a te DST, pasi ajo nuk eshte e vulosur
nga tatimet ne secilen flete te saj por vetem ne kapak.
OE Bilibashi sh.p.k nuk ploteson piken 2.3 1.a dhe b te kapacitetit teknik per pune te
ngjashme pasi ne dokumentacionin e paraqitur per te vertetuar kete pune te kryer me
sektorin privat, mungon leja e ndertimit e cila kerkohet ne DST.
OE Cogren sh.p.k nuk ka paraqitur kopje te certifikuar te bilancit per vitin 2017 te
konfirmuara nga autoritetet perkatese sikurse kerkohet ne piken 2.2.a te DST, pasi ajo nuk
eshte e vulosur nga tatimet .
OE Cogren sh.p.k nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave locale per vitin 2018 per
adresen ne Njesine Administrative Markat te Bashkise Konispol ku ai ka ushtruar aktivitet
deri ne dt. 27.03.2018 sipas QKB sikurse kerkohet ne piken 2.2.c te DST
Per sa me siper, ky BOE eshte skualifikuar

* * *

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “B - 93”

sh.p.k me NIPT _J62903508R me adres FIER Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, Vlera

e ofruar e ofertes eshte 4 292 314 (kater milion e dyqind e nentedhjete e dy mije e treqind e

katermbedhjete ) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme 5 150 777 (pese milion e

njeqind e pesedhjete mije e shtateqind e shtatedhjete e shtate) leke me t.v.sh, është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Gjirokaster sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.

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
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vlerë të përgjithshme prej [ ], 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 02.05.2019

Ankesa: ka ose jo ; Nuk ka patur ankesa.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Vangjel MUÇO


