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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA KORÇË

Ndermarja e Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Cerdhes

Nr_____Prot Date 01.11.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 01.11.2019

Nga: Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Cerdhes Bashkia Korçë, rruga “Dhimiter
Denasi”, 0693723733,082 243007.

Për: Shoqërinë “LEKA”shpk Korce;POGRADEC;Cerrave;CERRAVE Fshati Cerrave; banese prane
shkolles se mesme e cila do te kryeje 88.4% te punimeve

Për: Shoqerinë “Kthella”shpk me adrese Lezhe Rreshen RRESHEN Komleksi Kthella Resort rruga
“Shen Vicenco De Paolo”perballe varrezave te qytetit Rreshen e cila do te kryeje 11.6% te punimeve

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozime

Objekti: “Rrethim shkolla Shamoll”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë do të kryhet per nevojat e rikonstruksionit te murit rrethues te
shkolles Shamoll

Fondi limit: 1.666.666 lek
Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Korçë

REF-38044-10-03-2019

Shpenzim

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 14.10.2019
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] -

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Shoqeria “Leka”sh.p.k, NIPT J64103631O Bashkim Operatoresh me Shoqerine “Kthella” ,NIPT
J69303023D me vleren:
998.240 (nenteqind e nentedhjet e tete mije e dyqind e dyzet)lek

2. Shoqeria “Vildev-Co”sh.p.k, NIPT K83926001F me vleren:
1.286.325 (nje miljon e dyqind e tetedhjet e gjashte mije e treqind e njezet e pese)lek

3. Shoqeria “Kuarci blace”sh.p.k, NIPT K24207608A me vleren:
Nuk ka paraqitur oferte

4. Shoqeria “2N”sh.p.k, NIPT L31615017L me vleren:
1.541.583 (nje miljon e peseqind e dyzet e nje mije e peseqind e tetedhjet e tre)lek

5. Shoqeria “6D-Plan”sh.p.k, NIPT L62717405H me vleren:
1.591.018 (nje miljon e peseqind e nentedhjet e nje mije e tetembedhjet)lek

6. Shoqeria “AL-Dok”sh.p.k, NIPT J64103601Q me vleren:
1.339.380 (nje miljon e dyqind e dyzet e nente mije e nenteqind e pesedhjet e gjashte)lek

7. Shoqeria “Nika”sh.p.k, NIPT J76705047U me vleren:
1.224.623 (dy miljon e dyqind e njezet e kater mije e gjashteqind e njezet e tre)lek

8. Shoqeria “Sark”sh.p.k, NIPT K52531415H me vleren:
1.528.908 (nje miljon e peseqind e njezet e tete mije e nenteqind e tete)lek

9. Shoqeria “Shendelli”sh.p.k, NIPT K07924803N me vleren:
1.323.900(nje miljon e treqind e njezet e tre mije e nenteqind)lek

* * *

Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur komisioni ne menyre unanime arriti ne konkluzionet si me poshte
vijon:

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Leka” shpk, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur të gjithë
dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
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Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Vildev-Co” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te
githa dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Kuarci Blace” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, nuk ka
paraqitur te githa dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit(ka
paraqitur vetem QKB)

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se nuk kishte paraqitur
oferte

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “2N” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te githa
dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “6D-plan” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te
githa dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “AL-Dok” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te
githa dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Nika” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te githa
dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Sark” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te githa
dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.
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Nga verifikimi i ofertes te paraqitur nga Shoqeria “Shendelli” sh.p.k, rezultoi se kjo shoqeri, ka paraqitur te
githa dokumentat ligjore, administrative, kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie, per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e rregullt
dhe pa gabime aritmetike.

Ne vijim komisioni beri llogaritjet per te pare, nese kishte oferta me çmim anomalisht te ulet duke aplikuar
formulen e percaktuar ne rregullat e prokurimit publik.

Mbas llogaritjeve te bera rezultoi se oferta me çmim anomalisht te ulet, ishte operatori Leka shpk

Argumentimi i operatorit konsiston ne;

1.Duke zbatuar objekte te se njejtes natyre kemi krijuar gjendje te mjaftueshme te materialeve te cilat
do te interpretohen ne kete objekt. Bashkengjitur faturat

2.Gjendja e materialeve nje iventar perdorimi i tyre ne kete objekt si dhe ulja e tatim fitimit shpjegon
dhe cmimet ne oferten tone

Ne perfundim te verifikimit dhe vleresimit te ofertave te paraqitura, Komisioni i Vleresimit te Ofertave
vendosi:

Te s’kualifikoje shoqerine “Kuarci Blace” sh.p.k

Te kualifikoje shoqerine “Leka+Kthella” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “Nika” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “Vildev -Co” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “Shendelli” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “Al-Dok” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “2 N” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “Sark” sh.p.k
Te kualifikoje shoqerine “6D Plan” sh.p.k

2. Te beje klasifikimin perfundimtar si me poshte:

Renditja OPERATORI EKONOMIK Vlera e Ofertes

1 Leka+Kthella 998.240 lek

2 Nika 1.224.623 lek

3 Vildev-Co 1.286.325 lek

4 Shendelli 1.323.900 lek

5 Al-Dok 1.339.380 lek

6 2N 1.451.583 lek

7 Sark 1.528.908 lek
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8 6D-Plan 1.591.018 lek

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine Shoqërinë “LEKA”shpk
Korce;POGRADEC;Cerrave;CERRAVE Fshati Cerrave; banese prane shkolles se mesme e cila do te
kryeje 88.4% te punimeve,bashkim operatoresh me “Kthella”shpk me adrese Lezhe Rreshen RRESHEN
Komleksi Kthella Resort rruga “Shen Vicenco De Paolo”perballe varrezave te qytetit Rreshen e cila do
te kryeje 11.6% te punimeve, me vleren: 998.240 (nenteqind e nentedhjet e tete mije e dyqind e dyzet)lek,
pa tvsh, eshte identifikuar si oferta e suksesëshme

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes te Sherbimeve Mbeshtetese te Arsimit dhe Çerdhes,
Bashkia Korce,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet 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: 23.10.2019

Ankesa - Jo
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TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Ylli Musaka


