
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të publikohet

në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13
Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:E Hapur(prokurim publik me mjete elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):“Shërbime riparimi të akseve të

rrugëve:(Riparimi dhe mirmbajtje e aksit rrugor Ura Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-

Ndërlysaj) dhe (Riparimi dhe mirmbajtje e aksit rrugor Qafe Thore–Thethe-Ndërlysaj)".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-22822-05-20-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 3 660 225 (Tremilion e gjashteqind e
gjashtedhjetemije e dyqind e njezet e pese) leke pa tvsh.
Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2019

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 3 435 900 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 13.06.2019, ora 11.00.vendi:Njesia e Prokurimeve Publike
Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“Rroku GUEST sh.p.k. Adresa: Rruga Nazmi

Kryeziu-Shkoder NUIS K 87921701 H.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 02 / 10 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:”Rroku GUEST sh.p.k. Adresa: Rruga Nazmi Kryeziu-Shkoder NUIS K 87921701 H.

-Proçedura e prokurimit: E Hapur.

-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-22822-05-20-2019

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Shërbime riparimi të akseve të rrugëve:(Riparimi dhe
mirmbajtje e aksit rrugor Ura Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-Ndërlysaj) dhe (Riparimi dhe
mirmbajtje e aksit rrugor Qafe Thore–Thethe-Ndërlysaj)"

-Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 3 660 225 (Tremilion e gjashteqind e
gjashtedhjetemije e dyqind e njezet e pese) leke pa tvsh.

-Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

-Afati i përfundimit të punimeve: 12(dymbedhjete)muaj

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 27.05.2019 nr.21.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 13.06.2019, ora 11.00

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1.Operatori ekonomik“Nika” sh.p.k. perfaqesuar nga administratorja zj.Shpresa Nika me NUIS

J 76705047 U

Vlera 3 386 000 leke pa tvsh (Tremilion e treqind e tetedhjete e gjashtemije leke)

2-Operatori ekonomik “Rroku GUEST sh.p.k me administrator zj.Vere Gega me NUIS K

87921701 H

Vlera 3 435 900 leke pa tvsh (Tremilion e katerqind e tridhjete e pesemije e nenteqind)

3-Operatori ekonomik “Blinishta”sh.p.k me administrator z.Lazer Blinishta me NUIS

K16513001T



Vlera 3 439 945 leke pa tvsh (Tremilion e katerqind e tridhjete e nentemije e nenteqind e dyzet e

pese)

Ka ofertues te skualifikuar.

1-U skualifikua operatori ekonomik“ Nika” sh.p.k. per keto arsye:

-Ne oferten tuaj nuk keni paraqitur preventivin e punimeve vetem per segmentin Qafthore-

Theth-Nderlysaj ne kundershtim me preventivat e publikuar nga AK, ku jane publikuar dy

preventiva per tu plotesuar per segmentin Ura e Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-Nderlysaj dhe

segmentin Qafthore-Theth-Nderlysaj

2-U skualifikua operatori ekonomik“ Blinishta” sh.p.k. per keto arsye:

-Ne oferten tuaj nuk keni paraqitur preventivin e punimeve vetem per segmentin Qafthore-

Theth-Nderlysaj ne kundershtim me preventivat e publikuar nga AK, ku jane publikuar dy

preventiva per tu plotesuar per segmentin Ura e Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-Nderlysaj dhe

segmentin Qafthore-Theth-Nderlysaj

Ankesa.Ka patur.

Me shkresen nr.13085 prot date 26.07.2019 ka paraqitur formularin e ankeses shoqeria Blinishta

sh.p.k.

Kjo procedure prokurimi ka qene ne shqyrtim prane Komisionit te Prokurimit Publik i cili me

vendimin nr. Nr. 1387 Protokolli, Datë 09.08.2018 vendosi

1-Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Blinishta” shpk për procedurën e

prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-22822-05-20-2019, me objekt: “Shërbime riparimi

të akseve të rrugëve: (Riparimi dhe mirmbajtje e aksit rrugor Ura Mesit-Prekal-Kir-Breglumi-

Ndërlysaj) dhe (Riparim dhe mirmbajtje e aksit rrugor Qafe Thore-Thethë-Ndërlysaj)”, me fond

limit 3,660,225 lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 13.06.2019, nga autoriteti kontraktor, Bashkia

Shkodër.

2. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Rroku GUEST sh.p.k me

administrator zj.Vere Gega me NUIS K 87921701 H.Adresa: Rruga Nazmi Kryeziu-Shkoder, se

oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 3 435 900 leke pa tvsh (Tremilion e

katerqind e tridhjete e pesemije e nenteqind) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe dokumentacionin e

hedhur ne tender origjinal ose kopje te noterizuar, te numerizuar dhe te inventarizuar.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (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 date 22.07.2019.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI


