
[ BASHKIA TEPELENE]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Shtojca 15

[Data 11.06.2019]

Për: [-“NG STRUCTURES” shpk Adresa: Tepelenë, Lagjja "Selam Musai", Rruga DuleDalani;
Cel.: +355 69 32 62 255; E-mail: ngstructures@hotmail.com]

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21678-05-13-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksion i fasadave dhe ndriçimi i rrugës “Elmaz Teme
Bilbili” (unaza veriore e qytetit Tepelenë) Afati 1 muaj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [nr 20 date 20.05.2019
fq 53, ]

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. Operatori ekonomik -- “SARK” shpk NIPTI K52531415C . vlera ska

2. Operatori ekonomik “-- “ELDA-VL” shpk NIPTI K67106202W

Vlera e paraqitur : vlera ska e palexueshme.

3. Operatori ekonomik - SHENDELLI” NIPTI K07924803N shpk vlera ska

4. Operatori ekonomik - “AVDULI” shpk . NIPTI J66703306O

Vlera : 3.626.800 (tremilione e gjashte qind e njezet e gjashte mije e teteqind )leke pa tvsh

5. Operatori ekonomik -FLED shpk NIPTI K17621104C

Vlera : 4.500.565 ( kater milione e peseqinde mije e peseqind e gjashtedhjete e pese) leke pa
tvsh

6. - NG STRUCTURES shpk NIPTI L79326502O

Vlera : 5.399.791 ( pesemilione e treqind e nentedhjete e nente mije e shtate qind e nentedhjete
e nje) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm sipas arsyeve me poshte:

1. Operatori ekonomik “SARK” NIPTI K52531415C shpk vlera ska

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per
permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne
perfundimin se ky

operator nuk permbush kriteret e kerkuara ne DST, e konkretisht: Bilanci 2018 pa raportin



eksperti kontabel

Nuk ploteson kontraten e ngjashme

Nuk ploteson kushtin per nje kontrate te ngjashme pasi vlera e kontratave qe ka paraqitur nuk
jane sa 50 e fondit limit

Nuk ploteson dyfishin e fondit limit per kontatat e ngjahsme pasi :

Kontrata A.Z cajupi nuk ka situacion perfundimtare

Kontrata Rkonstruksion vlore ska fatyuren e situacioneve te kontrates fillestare, fat me NR. 65
date 7.8.2018 nuk eshte e qarte dhe nuk lexohet

Inxh R.Tabaku Inxh Ndertimi , nuk figuron ne licensen e shoqerise, cv pa firme as vule
elektronike dhe librezafotokopje

Ing Mjedisit Ermelinda Agalliu, cv pa firm as vule elektronike

Arkitekti Ardian Haxhiu , cv pa firme , diploma dhe deshmia e diplomen fotokopje pa moterizim

Inxh Elektrik Ferdinand Hena , ska cv , ska diploma , ska libreze

Drejtuesi teknik Nikollaq Kurila , diploma fotokopje pa noterim

Nuk ka paraqitur letra per Arkitektin qe do te qendroje gjithe kohes ne kantier me inxhinierin e
kantierit

Nuk ka paraqitur dokumentat per mejte qe rregjistrohen ne regjistrat publike per
minieskavatorin.

Ka paraqitur dokumenta vetem per nje kamioncine

Nuk ka paraqitur dokumentat per mejte qe rregjistrohen ne regjistrat publike per vincin

2. Operatori ekonomik “-- “ELDA-VL” shpk NIPTI K67106202W .

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per
permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne
perfundimin se ky operator nuk permbush kriteret e kerkuara ne DST, e konkretisht:Vlera e
paraqitur : vlera ska e palexueshme.

3. Operatori ekonomik - SHENDELLI” shpk NIPTI K07924803N

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per
permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne
perfundimin se ky operator nuk permbush kriteret e kerkuara ne DST, e konkretisht:
dokumentacionin e paraqitur e ka jo te plote vlera ska

4. Operatori ekonomik - “AVDULI” shpk . NIPTI J66703306O Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e
kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se ky
operator nuk permbush kriteret e kerkuara ne DST, e konkretisht:

1. Nuk ploteson kontraten e ngjashme

Kontrata e ndertimit ne durres eshte e pavlefshme pasi eshte firmosur nga njeri antare I
bashkimit te operatoreve dhe jot e gjithe anteret sebashku. Ne kundershtim me nenin 74 pika 2.
Gjithashtu akti I kolaudimit eshte firmosur vetem nga njeri. Nderkohe formulary I vlersimit dhe
kontrata jane lidhur me bashki, operatoresh ekonomike



2. Nuk ka paraqitur asnje document per arkitektin qe do qendroje pa shkeputje ne objekt me
inxhinierin e kantierit, sic eshte kerkuar ne dst ne piken 2.3.3

3. Inxhinier Andi Hida rezulton pedagog ne fakultetin e Inxhinierise Mekanike si dhe ne
Future University of Tirana.

4. Nuk ka paraqitur dokumentat per automjetin tip vinc. Vinci eshte mjet I transportit rrugor
dhe duhet te jete I pajisur me te gjitha dokumwentat per mjete qe rregjisteohen ne rregjiostrat
publike.

5. Polica e sigurimit per automjetin tip fadrome me targe AFMT15 nuk lexohet asnje e
dhene si e tille eshte e pavlefshme.

6. Nuk ka paraqitur dokumenta per automjetibn tip minieskavator. Shoqeria ka paraqitur
eskavator me zinxhir. Ky eshte objekt qe do te realizohet ne qytet dhe nuk mund te punohet me
eskavator me zinxhir.

7. Ka ndryshuar emertimin e zerit nr 5 te preventivit. Ne preventive eshte FV Morseteri
shtylle 3P+sig10A+kapak, Operatori ekonomik e ka bere FV Morseteri shtylle P+sig10A+kapak.

5. Operatori ekonomik -FLED shpk NIPTI K17621104C

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per
permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne
perfundimin se ky operator nuk permbush kriteret e kerkuara ne DST, e konkretisht:

1. Arkitekti Helis Sinanaj nuk figuron ne licensen e shoqerise, nuk ka cv dhe as libreze
pune.

2. Nuk ka paraqitur asnje document per arkitektin I cili do te qendroje gjate gjithe kohes me
inxhinierin e kantierit.

3. Inxhinieri Gentian Islami inxh.ndertimi ka diplomen pa vertetim njesia me origjinalin.

4. Inxhinieri Anastas Kristo Inxh. Topograf ska libreze pune

5. Blerina Acal, Inxh Mjedisi diplomen e ka fotokopje pa noterim dhe nuk ka libreze pune

6. Ernald Alaabaku- diploma pa vertetim njesia me origjinalin

7. Dhimiter Sinjari diploma pa vertim njesia me origjinalin.

8. Romina Beluli Inxh Ndertimi nuk ka cv

9. Ka paraqitur vetem 1 motogjenerator

10. Nuk ka paraqitur letra per fadromen por vetem nje fatyure blerjeje. Nderkohe fadroma
eshte mjet me goma dhe duhet I gjithe dokumentacioni I mjeteve qe rregjistrohen ne regjistrat
publike

11. Nuk ka deklaruar ne shtojcen 10 dy kamioncinat me targa AA541 UV dhe AA648XL ,
ndersa kamioncinat qe ka deklaruar ne shtojcen 10m nuk ka sjell dokumenta

12. NUK KA DEKLARUAR TE GJITHA PUNET QE KA NE PROCES

- Ndricimi I rrugeve ne fshatin Dushnik, njesia Administrative Otllak, Bashkia Berat. Data
e lidhjes se kontrates 18/03/2019

- Rehabilitimi I fasadave te objekteve ne akset kryesore te qytetit Fier, Bashkia fier. Data e
lidhjes se kontrates 03.04.2019



- Bashka Mallakaster, rikonstruksion I pjeshsem dhe mobilim I salles se kinemase dhe
zyrave te sektorit te cultures. Data e lidhjes se kontrates 25.04.2019

- Ujesjellesi fshati Mbreshan, njesia Administrative, Sinj Bashkia Berat. Data e lidhjes se
kontrates 23.05.2019Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [- NG STRUCTURES shpk
NIPTI L79326502O, Adresa: Tepelenë, Lagjja "Selam Musai", Rruga DuleDalani; Cel.: +355
69 32 62 255; E-mail: ngstructures@hotmail.com] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [Vlera : 5.399.791 ( pesemilione e treqind e nentedhjete e nente mije e shtate
qind e nentedhjete e nje) dhe 6.479.749 ( gjashtemilione e katerqind e shtatedhjete e nente mije e
shtateqind e dyzete e nente) me tvsh]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60
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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 _31.05.2019

Ankesa: ka ose jo___nuk ka .

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Termet PEÇI




