
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

27.08.2018

Për: BOE TEA-D sh.p.k. K32522629L dhe “Cogren sh.p.k.” J74818825K

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim, prokurim elektronik

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78686-07-10-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rrugëve të brendshme” me fond limit
1,196,666 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e
gjashtë) lekë pa T.V.Sh., kohëzgjatja 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 16.07.2018, nr. 28

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. “LEON KONSTRUKSION sh.p.k.” K71820009I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.112.745,52 (një milion e njëqind e dymbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet e pesë pikë
pesëdhjetë e dy) lekë pa t.v.sh

(me numra dhe fjalë)

2 BOE “TEA-D sh.p.k.” dhe “Cogren sh.p.k.” K32522629L dhe J74818825K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.165.660 (një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë)
lekë pa t.v.sh.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.“LEON KONSTRUKSION sh.p.k.” K71820009I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk ka paraqitur kamion vetëshkarkues, ngarkesë mbi 30 ton siç kërkohet në kriteret e
veçanta të kualifikimit, kapaciteti teknik. Referuar dokumenteve të paraqitura nga kjo
shoqëri për kamionin vetëshkarkues, kontrate qiraje nr.1709 rep. dhe nr. 498 kol., datë
04.07.2018, për mjetin me targë AA344HL, ku në lejen e qarkullimit të mjetit seksioni 1
(lloji) rezulton të jetë tërheqës, si dhe seksioni 23 (masa maksimale e autorizuar) rezulton të
jetë 19000 kg dhe në çertifikaten e kontrollit teknik është shënuar tipi i mjetit kamion nga
7.5 deri në 18 ton. Për këtë mjet mungojnë edhe fotografitë. Mjeti tjetër me targa AA291HL
i paraqitur nga kjo shoqëri për kamionin vetëshkarkues, me kontrate qiraje nr.1709 rep. dhe



nr. 498 kol., datë 04.07.2018, në lejen e qarkullimit të mjetit seksioni 1 (lloji) rezulton të
jetë tërheqës, si dhe seksioni 23 (masa maksimale e autorizuar) rezulton të jetë 7190 kg dhe
në çertifikaten e kontrollit teknik është shënuar tipi i mjetit kamion nga 3.5 deri në 7.5 ton.

2. Për autobetonieret e paraqitura me targa GJ1124B, marrë me kontrate qiraje nr.1901 rep.
dhe nr. 555 kol., datë 30.07.2018 dhe AA693RV, AA694RV, marrë me kontrate qiraje
nr.1084 rep. dhe nr. 315 kol., datë 07.05.2018, dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë,
pasi fotografitë e paraqitura nuk tregojnë të gjithë mjetin, por vetëm pjesën para.

3. Urdhër pagesa e muajit janar 2018 nuk është paraqitur.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “TEA-D sh.p.k.” dhe “Cogren
sh.p.k.”, me nr. NIPT-i K32522629L dhe J74818825K se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 1.165.660 (një milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë) lekë pa t.v.sh. është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Libohovë, lagjja “Linua”, Libohovë,
bashkialibohove@outlook.com, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 10 (dhjetë) 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 tuaj (nëse është kërkuar) 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 17.08.2018

Ankesa: ka ose jo Ka (BOE “TEA-D sh.p.k.” dhe “Cogren sh.p.k.”, me nr. NIPT-i K32522629L
dhe J74818825K)

(nëse ka) ka marrë përgjigje më datë 14.08.2018

Titullari i autoritetit kontraktor

Luiza Mandi


