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Nr. _________prot.

Tiranë, më ___.___.2022
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

01.04.2022

Drejtuar:

B.O.E. “ HYSI-2 F & ED KONSTRUKSION”
NUIS. PËRKATËSISHT - K72429007E; K61625001I

Rruga Unaza e Re, Nr. 15, Tiranë; Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin",
apartamenti 112, kati 11, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur punë”
Numri i procedurës: REF-20964-03-01-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i sallave të Rektoratit dhe
Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

çatisë të

Publikimet e mëparshme: REF-05566-09-16-2021; REF-10964-11-09-2021 .
Buletini i Njoftimeve Publike PËRKATËSISHT: [20 Shtator 2021] [Buletin Nr.140]; [15 Nëntor
2021] [Buletin Nr.163]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. Operatori ekonomik
“2 N” sh.p.k
NUIS: L31615017L;
Vlera: 13,828,985 (trembëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e
tetëdhjetë e pesë ) lekë pa tvsh.
2. B.O.E. “HYSI- 2 F & ED KONSTRUKSION”, NUIS: PËRKATËSISHT - K72429007E;
K61625001I;
Vlera: 16,035,811 (gjashtëmbëdhjetë milion e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e
njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh.
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Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm:
1. Operatori ekonomik “2 N“, NUIS: L31615017L;

Arsyet e skualifikimit:
Në zbatim të V.K.M. Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, Neni Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3, që citon: ”Ofertat e
kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike “, realizoi verifikimin, nga e cila
rezultoi:
1. Operatori ekonomik “ 2 N “, NUIS: L31615017L ka paraqitur ofertë ekonomike ( Shtojca 1 )
prej 14 811 688 ( katërmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e
tetëdhjetë e tetë ) lekë, pa tvsh.
2. Nga verifikimi i . “ Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit “ ( Shtojca 2 ) , rezulton se
oferta ekonomike e Operatorit ekonomik “ 2 N “, NUIS: L31615017L është prej 13 828 985
( trembëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë ) lekë pa tvsh.
3. Diferenca ndërmjet ofertës ekonomike të paraqitur dhe ofertës reale është prej + 982 703 lekë,
pa T.V.SH., ose + 7.1 %.
Në zbatim të V.K.M. Nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”, Neni Neni 82 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 3. c, që citon:
” Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur:
- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës
së ofertës ekonomike të ofruar;
si dhe të D.S.T.-së, F. VLERËSIMI I OFERTAVE, pika 22. Vlerësimi i ofertave dhe korrigjimi i
gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta, që citon: “ Në çdo rast, Ofertat me gabime
aritmetike refuzohen kur:
- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të
ofruar;
* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, B.O.E. “HYSI-2 F & ED
KONSTRUKSION”, me NUIS. PËRKATËSISHT - K72429007E; K61625001I, dhe adresë
PËRKATËSISHT Rruga Unaza e Re, Nr. 15, Tiranë; Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre
Drin", apartamenti 112, kati 11, Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 16,035,811
(gjashtëmbëdhjetë milion e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh,
është identifikuar si Oferta e suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Sonila SHKJEZI

je gji
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