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BASHKIA SARANDË

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[30.04.2019 ]

Për: [MANE\ S ” SHPK ME NIPT (NUIS): J64103865K.Adresa : Vlorë,Sarandë,Lagja
Nr.2 ,P 46 ]

Procedura e prokurimit: Investime në Konviktin e Shkollës së Mesme

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-15469-03-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Fond limit 3 033 333 (tre milion e tridhjetë e tre mijë e
tre qind e tridhjetë e tre ) lekë pa TVSH. Kohëzgjatja 30 ( tridhjetë ) ditë ]

Publikime të mëparshme ( Nuk ka ): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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. “ MANE\ S ” SHPK ME NIPT (NUIS): J64103865K.

Vlera : 3 015 150 ( tre milion e pesëmbëdhjetë mijë e një qind e pesëdhjetë ) lekë pa

TVSH.

2. “ SAVRIKAL ” SHPK ME NIPT (NUIS): J76705511E.

Vlera : 2 818 246 ( dy milion e tetë qind e tetëmbëdhjetë mijë e dy qind e dyzet e
gjashtë ) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 . “ SAVRIKAL ” SHPK ME NIPT (NUIS): J76705511E.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk permbush kriteret e dst-ve konkretisht : -Kriterin
2.3 "Për kapacitetin teknik "pika 3 : "Inxhinier profili ndertime civile per testimin e
materialeve te ndertimit , i pajisur me licence kategoria L1 M-N per testimin e materialevei
cili duhet te figuroje i regjistruar ne listepagesat e shoqerise si drejtues teknik per periudhen
Janar 2018- Shkurt 2019".Operatori ekonomik"SAVRIKAL "SHPK për të vërtetuar
përmbushjen e këtij kriteri nuk ka paraqitur dokumentacion.

-Kriterin 2.3 "Për kapacitetin teknik "pika 6 : "6. Operatori ekonomik duhet te deshmoje se ne
listepagesat e periudhes janar 2018-shkurt 2019 te rezultojne te punesuar personel teknik te
kualifikuar nga subjektet e licensuara per certifikimin e tyre si dhe te jene te pajisur me
kartela sigurie ne pune te vlefshme i domosdoshem per kryerjen e punimeve si me poshte
vijon :2 hidraulik ku njeri te kete shkolle profesionale pasjisur nga institucionet publike i



2

njohur me deshmi si hidraulik dezinfektues ........"Operatori ekonomik"SAVRIKAL " SHPK
për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri ka paraqitur: - Çertifikata të sigurimit teknik për 2
hidraulik: Stavri Koçeni dhe Ilirjan Xhufi, por për asnjë nga dy hidraulikët nuk është
paraqitur dëshmia si hidraulik dezifektues.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [MANE\ S ” SHPK ME NIPT
(NUIS): J64103865K.Adresa : Vlorë,Sarandë,Lagja Nr.2 ,P 46 ],se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej [ 3 015 150 ( tre milion e pesëmbëdhjetë mijë e një qind e
pesëdhjetë ) lekë pa TVSH] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarandë, Rruga Abedin Dino, lagjia
Nr. 2] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë )
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 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 : 19.04.2019

Ankesa: ka ose jo Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRATOR

BASHKIA SARANDË

FLORJANA KOKA


