
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FUSHË-ARRËZ

_______________________________________________________________________
Adresa:Fushë-Arrëz,Prefektura Shkoder,Tel:027123131,email: bashkiafushearrez@hotmail.com

Nr.2077 Prot Fushë-Arrëz, me 03.07.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik, BOE "PEPA GROUP" sh.p.k, me Seli ne Tirane, me OE
"JUNIK" sh.p.k, me Seli ne Lezhe.

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur.

Numri i referencës së procedurës: REF-20284-05-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti i prokurimit: “Ndertim i palestres dhe ambjenteve
sportive, shkolla 70-Vjetori i Pavarsise”, me fond limit: 41,295,043 (dyzet e nje milion e
dyqind e nentedhjetë e pese mijë e dyzet e tre ) lekë pa TVSH, vene ne dispozicion nga

Ministria Arsimit, Rinise dhe Sporteve, afati i kontrates muaj 8 duke filluar nga

nenshkrimi i kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   çmimi më i ulët

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatorin Ekonomik, “EDLA-VL” sh.p.k, me numer identifikues NIUS, K67106202W.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: _____________ leke pa TVSH dhe _________ leke me TVSH.

2. BOE Operatorin Ekonomik, “PEPA GROUP” sh.p.k, dhe "JUNIK" sh.p.k me numer
identifikues NIUS, L42215009L.



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 39,253,838.89 leke pa TVSH dhe çmim total ne shumen prej: 47,104,606.67 leke me
TVSH.

3. BOE Operatorin Ekonomik, “VLLAZNIA NDERTIM IS” sh.p.k, dhe "NDREGJONI" shpk,
me numer identifikues NIUS, K77524909Q.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 34,738,920 leke pa TVSH dhe çmim total ne shumen prej: 41,686,704 leke me TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatorin Ekonomik, “EDLA-VL” sh.p.k , me numer identifikues NIUS, K67106202W, ka
mangesi, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk i permbush kerkesat e percaktuara ne dokumentat
e tenderit dhe konkrektisht:

1. Perveç Ekstraktit te Regjistrit Tregtar, nuk ka paraqitur asnje dokument tjeter te
kerkuar ne DST.

2. BOE Operatorin Ekonomik, BOE Operatorin Ekonomik, “VLLAZNIA NDERTIM IS”
sh.p.k, dhe "NDREGJONI" shpk, me numer identifikues NIUS, K77524909Q, pasi
dokumentacioni i paraqitur nuk i permbush kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit dhe
konkrektisht:

1. Mungojne 5 (pese) puntore krahu, te kerkuar ne DST, pika 2.3, pika 1, Stafi Teknik,
paragrafi 4 "Operatori Ekonomik duhet te kete te punesuar dhe te shoqeruar me
listpagesa perkatese tre muajit e fundit..." pika 14 Punetor Krahu 5..." stafi teknik i
mesiperm duhet te kete deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik...", pra mungojne
Punetore e krahut te pajisur me deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik.

2. Me date 21.06.2019 ne sistemin e APP erdhi Deklarate e terheqjes nga tenderi me
objekt: "Ndertim i Paletres IS shpk, deklarate e cila erdhi edhe ne shkrese zyrtare e cila u
protokollua me Nr.1932 Prot, date 21.06.2019, ora 15:00 ne Bashkine Fushe-Arrez,
deklarate ne te cilen operatori ekonomik citon se arsyeja e terheqjes eshte keqllogaritja e
vleres se ofertes se dhene, ku terhiqen nga oferta e dhene ne proceduren qe u zhvillua me
date 07.06.2019, nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Fushe-Arrez me objekt: Ndertim i
palestres dhe ambjenteve sportive, shkolla 70-Vjetori i pavarsise" me fond limit:
41,295,043 (dyzet e nje milion e dyqind e nentedhjete e pese mije e dyzet e tre) leke pa
TVSH.



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE Operatorin Ekonomik, “PEPA
GROUP” sh.p.k me numer identifikues NIUS L42215009L dhe "JUNIK" sh.p.k me numer
identifikues NIUS, J68007522L. Me administrator z.Urim Pepa (sipas Kontrates nr.4534 Rep
dhe nr.1267 Kol, date 06.06.2019 dhe Prokures se Posacme me Nr.4535 Rep. dhe Nr.4268 Kol,
date 06.06.2019). Se oferta e paraqitur, me oferte totale: 39,253,838.89 (tridhjete e nente
milion e dyqind e pesedhjete e tre mije e teteqind e tridhjete e tete pike tetedhjete e nente)
leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Fushe-Arrez sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [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 25.06.2019.

Ankesa: SKA
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