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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. __________Prot Krujë, më 09.05.2019

Shtojca 15

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 09.05.2019 ]

Për: [“BAMI” sh.p.k, me adrese ne Durres Fushe Kruje , Kameras, ]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim .

Numri i referencës së procedurës: REF-17918-04-12-2019

Fondi limit: : 8’981’315 (tetemilion e nenteqind e tetedhjete e nje mije e treqind e
pesembedhjete ) lekë pa t.v.sh, vënë në dispozicion nga të Ardhurat e Bashkisë Krujë.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘Sistemim-asfaltim i rrugës së Kishës, “Rroli” dhe rrugës

lidhëse, Dukagjin i Ri, Nj.A.Thumanë, Krujë’’

Kohëzgjatja e kontratës: : : 28 (njezet e tete ) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): NUK KA .

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “MURATI” SH.P.K, me adrese ne Diber, Bulqize, me administrator Imer Murati , me Nipt

J66702413V.

 VLERA E OFRUAR= 6.404.700 ( gjashte milion e katerqind e kater mije e

shtateqind ) leke pa tvsh.

2. “BAMI” SH.P.K, me adrese ne Durres, Fushe-Kruje, Kameras, me administrator Besnik
Bami, me Nipt J94416206R.

 VLERA E OFRUAR = 6.558.842 ( gjashte milion e peseqind e pesedhjete e tete
mije e teteqind e dyzet e dy ) leke pa tvsh

3. “VLLAZNIA NDERTIM I.S ” SH.P.K, me adrese ne Diber, Burrel me administrator

Arben Cela, me Nipt K77524909Q.

 VLERA E OFRUAR =6.677.010 ( gjashte milion e gjashteqind e shtatedhjete e

shtate mije e dhjete ) leke pa tvsh.

4. ‘’ALESIO 2014 ” SH.P.K, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, me administrator

Anton Gjinaj , me Nipt L41713003M.

 VLERA E OFRUAR = 7.122.130 ( shtate million e njeqind e njezet e dy mije e

njeqind e tridhjete ) leke pa tvsh.

5. “SARK” SH.P.K, me adrese ne Fier,Lagjia “8 Shkurti” me administrator Arben Kajolli,

me Nipt K52531415.

 VLERA E OFRUAR =7.293.940 ( shtate milion e dyqind e nentedhjete e tre mije e

nenteqind e dyzet ) leke pa tvsh.

6. “SHAMO KONSTRUKSION” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Rruga “ I. Tomini” me
administrator Bardhi Shamo, me Nipt L01326020F.

 VLERA E OFRUAR =7.537.800 ( shtate milion e peseqinde tridhjete e shtate mije
e teteqind ) leke pa tvsh

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

 “MURATI” SH.P.K, me adrese ne Diber, Bulqize, me administrator Imer Murati , me

Nipt J66702413V.
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 VLERA E OFRUAR= 6.404.700 ( gjashte milion e katerqind e kater mije e

shtateqind ) leke pa tvsh.

Per keto arsye :

Ne kundershtim me piken 2.1, b) te DST ku si kusht per kapacitetin ligjor/profesional te

operatoreve ekonomike kerkohet qe ofertuesi te mos jete debitor per taksat e maturuara

vendore ne vendet e ushtrimit te aktivitetit, KVO ne tagrin e saj ligjor ne cdo rast verifikon

duke derguar kerkese prane Drejtorise se Tatim Taksave nese subjektet ofertues qe kane

perfituar kontrata per pune publike me AK bashkia Kruje jane debitore. Per rastin konkret,

ne baze te shkreses Nr.3016/1 Prot, date 26.04.2018 nga Drejtoria e Tatim Taksave, bazuar

ne Paketen Fiskale paragrafi II, subjekti Murati shpk rezulton te kete detyrime vendore te pa

shlyera ndaj bashkise Kruje me vleren 20,834.00 leke dhe si rrjedhoje pika 2.1 e DST

konsiderohet e papermbushur nga subjekti ofertues.

 “SARK” SH.P.K, me adrese ne Fier,Lagjia “8 Shkurti” me administrator Arben Kajolli,

me Nipt K52531415.

 VLERA E OFRUAR =7.293.940 ( shtate milion e dyqind e nentedhjete e tre mije e

nenteqind e dyzet ) leke pa tvsh.

Per Keto arsye :

Ne kundershtim me piken 2.1, b) te DST ku si kusht per kapacitetin ligjor/profesional te

operatoreve ekonomike kerkohet qe ofertuesi te mos jete debitor per taksat e maturuara

vendore ne vendet e ushtrimit te aktivitetit, KVO ne tagrin e saj ligjor ne cdo rast

verifikon duke derguar kerkese prane Drejtorise se Tatim Taksave nese subjektet ofertues

qe kane perfituar kontrata per pune publike me AK bashkia Kruje jane debitore. Per

rastin konkret, ne baze te shkreses Nr.3016/1 Prot, date 26.04.2018 nga Drejtoria e Tatim

Taksave, bazuar ne Paketen Fiskale paragrafi II, subjekti Sark shpk rezulton te kete

detyrime vendore te pa shlyera ndaj bashkise Kruje me vleren 20,832.00 leke dhe si

rrjedhoje pika 2.1 e DST konsiderohet e papermbushur nga subjekti ofertues

Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta keto
operatore ekonomike te rendituar sipas kriterit percaktues te ofertes fituese, cmimi me
ulet operatoret ekonomik si vijon:

1.“BAMI” SH.P.K, me adrese ne Durres, Fushe-Kruje, Kameras, me administrator Besnik
Bami, me Nipt J94416206R.
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 VLERA E OFRUAR = 6.558.842 ( gjashte milion e peseqind e pesedhjete e tete
mije e teteqind e dyzet e dy ) leke pa tvsh

2.“VLLAZNIA NDERTIM I.S ” SH.P.K, me adrese ne Diber, Burrel me administrator Arben

Cela, me Nipt K77524909Q.

 VLERA E OFRUAR =6.677.010 ( gjashte milion e gjashteqind e shtatedhjete e

shtate mije e dhjete ) leke pa tvsh.

3.‘’ALESIO 2014 ” SH.P.K, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, me administrator

Anton Gjinaj , me Nipt L41713003M.

 VLERA E OFRUAR = 7.122.130 ( shtate million e njeqind e njezet e dy mije e

njeqind e tridhjete ) leke pa tvsh.

4. “SHAMO KONSTRUKSION” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Rruga “ I. Tomini” me
administrator Bardhi Shamo, me Nipt L01326020F.

 VLERA E OFRUAR =7.537.800 ( shtate milion e peseqinde tridhjete e shtate mije
e teteqind ) leke pa tvsh

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“BAMI” sh.p.k, me adrese ne

Durres Fushe Kruje , Kameras, me administrator Besnik Bami , me NIPT J94416206R ] se

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme’ prej 6’558’842 ( gjashtemilion e peseqind e

pesedhjete e tete mije e teteqind e dyzet e dy) leke pa tvsh /pikët totale të marra [ska ], është

identifikuar si oferta e suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje, Qender Sheshi ‘’Mustafa Merlika

(Kruja), prane Zyres se Njesise se Prokurimeve ] 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, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme

prej [6.677.010 ( gjashte milion e gjashteqind e shtatedhjete e shtate mije e dhjete ) leke pa

tvsh.], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i

ndryshuar.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 30.04.2019

Ankesa: ka ose jo: { JO }

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të

Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në

bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Krujë, nuk u paraqit

asnjë ankesë sipas formularit përkatës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi: Genc Halili
Nr ekzemplarëve:2/k
Datë : ............../.........../.2019


