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REPUBLIKA E SHQIPERISË
AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA PATOS
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _______ Prot. Patos, më
___/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “DRICONS” Sh.p.k, Tiranë

Datë 03.07.2019

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-23809-05-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizim i objektit “Rikonstruksion i shkollës

“Mustafa Matohiti

Afati : 6 muaj nga nënshkrimi i kontratës.

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, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse
të ofruara:

 Shoqëria “6D-PLAN” Sh.p.k Tiranë, me nr.NIPT L62717405H ofron vlerën

sipas preventivit 1,004,739.58 (1 milion e katermije e shtateqind e tridhjete e

nentepikepesedhjete e tete ) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “ DRICONS” Sh.p.k, Tiranë,  me nr. NIPTL52013020H ofron

vlerën sipas preventivit 1,006,666.67(një milion e gjashte mije e gjashteqind

e gjashtedhjete e gjashte pike gjashtedhjete e shtate) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “NOVATECH STUDIO” Sh.p.kTiranë, me nr.NIPT L01717030C

ofron vlerën sipas preventivit 1,004,239.5 ( 1 milion e kater mije e dyqind e

tridhjete e nente pike pese) lekë pa TVSH.

* * *

Janë skualifikuar si më poshtë:

1) Shoqëria “6D-PLAN” sh.p.k, Tiranë kishte mangësi të dokumentave ligjore,

konkretisht:

 Inxhinieri Hidroteknik Z.Alfred Nikolli dhe Inxhinieri Elektronik i

rrymave te uleta Z. Luis Lamani nuk figurojne si drejtues Teknik ne

Licencen e Shoqerise.
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2) Shoqëria “NOVATECH STUDIO” sh.p.k, Tiranë kishte mangësi të

dokumentave ligjore, konkretisht:

 Nuk ka paraqitur asnje drejtues Teknik, Diplome, Kontrate Pune dhe CV.

 Oferta, referuar VKM nr.354 dt. 11. 05. 2016 eshtejashtekufirit minimal te
parashikuar.

 Mungon certifikata ISO 14001 – 2015 per sistemin e menaxhimit
mjedisor.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Shoqëria “ DRICONS”
Sh.p.k, Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 34, shkalla
3, Kati 2, Apartamenti 20 me nr. NIPT L52013020H ofron vlerën sipas preventivit
1,006,666.67(një milion e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte pike
gjashtedhjete e shtate) lekë pa TVSH, pikët totale të marra është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Patos ,zyra e protokoll arshives
dokumentat origjinale ose kopje te noterizuara ,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,
procedura do të anullohet, 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 24.06.2019

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Rajmonda BALILAJ


