
BASHKIA LEZHE

Nr._______ Prot. Lezhë, më
____/___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data : 30.05.2019

Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomik DriniA& Varaku shpk

Procedura e prokurimit: Kerkse per propozim me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20579-05-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sistemim asfaltim i rruges se varrezave Balldre

Fondi limit : 6 665 120 (gjashte milion e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e njeqind
e njezet ) leke pa t.v.sh , vlera e financimit per vitin 2019 eshte , 4583 334 ( katermilion
peseqind e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete e kater ) leke pa t.v.sh , dhe vlera e mbetur
eshte financim per vitin 2020,2021 vene ne dispozicion   Buxheti i bashkise Lezhe ,( Te
ardhurat 2019 – 2020 -2021 )  në Zbatim të VKB nr. 25   , datë  29.01.2019  “Për Lënjen në fuqi
të VKB-së nr 7 datë 28.01.2019     “Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2019
dhe të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021”, VKB nr 31 date 29.03.2019 “Per miratimin
e prokurimit me vlere te plote te investimeve te parashikuara per vitin 2019 dhe PBA- se 2019-
2021” dhe vendimit nr 113 date 15.04.2019 te Kryetarit te bashkise “Per miratimin e
ndryshimit te investimeve “ku vlera e plote e ketij investimi u be 6 665 120 (gjashte milion
e gjashteqind e gjashtedhjete e pese mije e njeqind e njezet ) leke pa t.v.sh ,Për “
Sistemim asfaltim i rruges se varrezave Balldre”
Afati i perfundimit te punimeve: 3 muaj ose 90 dite nga data e dorezimit te sheshit te
ndertimit
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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-B.O Shoqeria "DRINI A" shpk me numer NIPT J67902505V me seli ne .Lezhe, e
perfaqesuar nga administratori i saj, Avni Dani, Shoqeria "VARAKU-E" shpk me numer
NIPT J6 I 902509S, me seli ne Durres , e perfaqesuar nga administratori i saj, Shpetim Varaku
, me perfaqesues te ketij bashkimi operatoresh DRINI A sh.p.k , me vlere oferte 5 886 500
( pesemilion e teteqind e tetedhjetegjashte mije e peseqind ) leke pa t.v.sh dhe 7 063 800 (
shtatemilion e gjashtedhjete e tre mije e teteqind ) leke duke perfshire edhe vleren e t.v.sh-se.

2- Shoqeria Nika shpk me numer Nipti J76705047U dhe me vlere oferte 4 793 100 (
katermilion e shtateqind e nentedhjete e tre mije e njeqind lekesh pa t.v.sh dhe 5 751 720(
pesemilion e shtateqind e pesedhjete e nje mije e shtateqind e njezet )leke duke perfshire
edhe vleren e t.v.sh-se .
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1- Nika shpk me numer Nipti J76705047U dhe me vlere oferte 4 793 100 ( katermilion e

shtateqind e nentedhjete e tre mije e njeqind lekesh pa t.v.sh dhe 5 751 720(
pesemilion e shtateqind e pesedhjete e nje mije e shtateqind e njezet ) leke duke perfshire



edhe vleren e t.v.sh , komisioni vleresimit te ofertave konstatoi keto mangesi :

OE Nika sh.p.k. nuk ka paraqitur :
Deshmi e perfundimit te kualifikimit perkates per njerin nga tekniket e ndertimit , kriter ky i
kerkuar ne piken 2.3.3. germa d te kritereve tre vecanta te kualifikimit.
Nuk ka paraqitur dokumentacion per te provuar se ka te punesuar punonjes te kualifikuar me
Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertefikuese e akredituar ne RSH-
se, 2 teknik ndertimi , 4 punonjes karpentjer dhe 3 manovratore , si dhe 15 punonjes te
certefikuar per rregullat e sigurimit teknik kriter I kerkuar ky ne piken 2.3.3. germa d e
kritereve te vecanta te kualifikimit . Deshmite e kualifikimit per sigurimin teknik te paraqituar
nga OE ne plotesim te ketij kriteri e kane mbaruara afatin e vlefshmerise se tyre me date
15.05.2019 pra ne daten e hapjes se ofertave nuk jane te vlefshme.
Nuk ka paraqitur dokumentacionin per nje ing te pasiur me Çertefikate per trajnimin si pergjegjes i
sigurise ne kantjere i mbeshtetur ne legjislacionin shqiptar per sigurine ne pune, Leshuar nga nje
organizem certefikimi i pavarur i njohur nga sistemet e standartizimit kombetar ose nderkombetar
dhe i regjistruar prane drejtorise se akreditimit ne ME ne RSH-se, i cili duhet te figuroje ne
listapagesat e e shoqerise per 6 muajt e fundit nga data e hapjes se ofertave, kriter ky I kerkuar ne
piken 2.3.3. germa e e kritereve te vecanta te kualifikimit. Certefikata e paraqitur ne plotesim te
ketij kriteri nga OE eshte per juristin Gj. N.   dhe jo per njerin Ing sic eshte kerkuar nekriteret e
vecanta kualifikuese.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B.O Shoqeria "DRINI A" shpk
me numer NIPT J67902505V me seli ne .Lezhe, e perfaqesuar nga administratori i saj, Avni
Dani, Shoqeria "VARAKU-E" shpk me numer NIPT J6 I 902509S, me seli ne Durres , e
perfaqesuar nga administratori i saj, Shpetim Varaku , me perfaqesues te ketij bashkimi
operatoresh DRINI A sh.p.k , me vlere oferte 5 886 500 ( pesemilion e teteqind e
tetedhjetegjashte mije e peseqind ) leke pa t.v.sh dhe 7 063 800 ( shtatemilion e
gjashtedhjete e tre mije e teteqind ) leke duke perfshire edhe vleren e t.v.sh-se, është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [bashkise Lezhe , sektorit te prokurimeve publkike ]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ( pese )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 : 22.05.2019

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka

KRYETARI
FRAN FRROKAJ

Bashkia Lezhë,L. Skenderbeg , Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhë, e-mail: f.frrokaj@lezha.gov.al , web:www.lezha.gov.al


