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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Pogradec më 03.09.2019

Për: "ARENA MK" SHPK, me numër Nipt L67619801Q, me seli Fier Qender -
Mallakaster, Dukas, Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, me administrator z.
Endrit MYRTAJ.

Procedura e prokurimit: "Kerkese per Propozime" - "Shërbime"- "Me Lote".

Numri i referencës së procedurës: REF-31551-07-25-2019.

Numri i referencës së lotit I: REF-31554-07-25-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I : "Mbikqyrje e objektit "Rehabilitim i shkolles se

mesme Gjergj Pekmezi", me fond limit 1 189 222, 71 (Nje milion e njeqind e tetedhjete e nente

mije e dyqind e njezete e dy presje shtatedhjete e nje) lekë.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 30 datë 29 Korrik 2019.

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. INSTITUTI DEKLIADA-ALB SHPK NIPT:K71606006A

Vlera e ofertës pa TVSH: 1 094 084,9 (Nje milion e nentedhjete e kater mije e tetedhjete e
kater leke e nente qindarka) lekë.

2. ZENIT&CO SHPK NIPT:K61731002D

Vlera e ofertes pa TVSH: 1 091 655 (Nje milion e nentedhjete e nje mije e gjashteqind e
pesedhjete e pese)lekë.

3. NOVATECH STUDIO SHPK NIPT: L01717030C

Vlera e ofertes pa TVSH: 1 040 570,41 (Nje milion e dyzete mije e peseqind e shtatedhjete leke
e dyzete e nje qindarka) leke.



4. M.A.K STUDIO SHPK NIPT: L01422017O

Vlera e ofertes pa TVSH: 1 058 407 (Nje milion e pesedhjete e tete mije e katerqind e shtate)
leke

5. ARENA MK SHPK NIPT: L67619801Q

Vlera e ofertes pa TVSH: 1 047 922, 04 (Nje milion e dyzete e shtate mije e nenteqind e njezete
e dy leke e zero kater qindarka) leke.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. NOVATECH STUDIO SHPK NIPT:

L01717030C

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik NOVATECH
STUDIO SHPK rezultoi se dokumentacioni i paraqitur eshte ne perputhje me kriteret e
vendosura ne DST.

Pas kualifikimit te ofertes, referuar pikes 4 të nenit 66 "Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave" të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik", u verifikua nese oferta e kualifikuar kishte gabime artitmetike dhe rezultoi se

NUK KISHTE GABIME.

- Oferta e paraqitur me vlere 1 040 570,41 (Nje milion e dyzete mije e peseqind e shtatedhjete

leke e dyzete e nje qindarka) leke eshte poshte vleres minimale te percaktuar nga zbatimi i

formulës së intepolimit, per kete arsye referuar kritereve te DST, kjo oferte skualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik pjesemarres,
ARENA MK" SHPK, me numër Nipt L67619801Q, me seli "Fier Qender - Mallakaster,
Dukas, Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, me administrator z. Endrit
MYRTAJ, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 047 922, 04 (Nje milion e
dyzete e shtate mije e nenteqind e njezete e dy leke e zero kater qindarka) leke, është identifikuar
si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Pogradec, Kati III, Personi Pergjegjës,
sigurimin e kontratës së bashku me të gjitha dokumentat e noterizuara ose origjinale, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (Pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij
njoftimi në buletinin e APP-së.



Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [1 058 407 (Nje milion e pesedhjete e tete mije e katerqind e shtate)
leke], 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 _14.08.2019.

Ankesa: JO

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

Ilir XHAKOLLI


