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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më ___/___/2020

Shtojca 16

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data16.06.2020

Për: B.O.E “B93 II” SHPK me nipt L52209050O me adrese Tirane Tirane TIRANE Njesia
Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10. & “ALBA
KONSTRUKSION” SHPK me nipt J61812013R me adrese Tirane Rruga “Frederik Shiroka”
Pallati i ri shkalla B, kati2-t. & “METEO” SHPK me nipt L26310801C me adrese Elbasan
Pishaj Cekin Fshati “Cekin” , Rruga nacionale Gramsh-Elbasan, ndertese private , Zona
kadastrale Nr.1362. nr pasurie 6/76, prane Uzines

Procedura e prokurimit: Tender i hapur (pune)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56397-04-17-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ujesjellesi Lazarat

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [27.04.2020] [22]

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. Bashkimi i operatorëve ekonomike B.O.E “B93 II” SHPK me nipt L52209050O &

“ALBA KONSTRUKSION” SHPK me nipt J61812013R & “METEO” SHPK me nipt

L26310801C . Vlera e ofruar e ofertës është 223.385.738,8 (dyqind e njëzet e tre milion e

treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tete pikë tetë) lekë pa tvsh dhe me

vlere 268.062.886,56 (dyqind e gjashtedhjete e tete million e gjashtedhjete e dy mije e

teteqind e tetedhjete e gjashte pike pesedhjete e gjashte) leke me tvsh

2. Operatori ekonomik “ALPHA SOLUTIONS GROUP” sh.p.k me NIPT

L63620402U , nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.



3. Operatori ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” SHPK me NIPT K31929010K,

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “ALPHA SOLUTIONS GROUP” sh.p.k me NIPT L63620402U

2. OE EUROGJICI-SECURITY” SHPK me NIPT K31929010K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “ALPHA SOLUTIONS GROUP” sh.p.k me NIPT

L63620402U, Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike,

ekonomike e financiare të paraqitura rezultoi se ky bashkim I operatorëve ekonomik ka dorëzuar

vetëm:

 Ekstraktin e QKR

Dhe

 Çertifikatat ISO

 Për arsyet se Operatori ekonomik , nuk ka dorëzuar asnjë dokument tjeter të kërkuar në

DST dhe mbështetur ne nenin 53 të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik , të

ndryshuar, “ALPHA SOLUTIONS GROUP” sh.p.k me NIPT L63620402U skualifikohet.

2. Operatori ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” SHPK me NIPT K31929010K.

Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare

të paraqitura rezultoi se ky bashkim I operatorëve ekonomik ka dorëzuar vetëm:

 Vertetim debie për “KEVIN CONSTRUKSION” SHPK

 Për arsyet se Operatori ekonomik , nuk ka dorëzuar asnjë dokument tjeter të kërkuar në

DST, dhe mbështetur në nenin 53 të Ligjit 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik , të

ndryshuar, Operatori ekonomik “EUROGJICI-SECURITY” SHPK me NIPT K31929010K

sualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B.O.E “B93 II” SHPK me nipt
L52209050O me adrese Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali,
Pallati Nr.3/162, Kati 4-t, Ap.10. & “ALBA KONSTRUKSION” SHPK me nipt J61812013R
me adrese Tirane Rruga “Frederik Shiroka” Pallati i ri shkalla B, kati2-t. & “METEO” SHPK



me nipt L26310801C me adrese Elbasan Pishaj Cekin Fshati “Cekin” , Rruga nacionale
Gramsh-Elbasan, ndertese private , Zona kadastrale Nr.1362. nr pasurie 6/76, prane Uzines, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 223.385.738,8 (dyqind e njëzet e tre milion
e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tete pikë tetë) lekë pa tvsh dhe me
vlere 268.062.886,56 (dyqind e gjashtedhjete e tete million e gjashtedhjete e dy mije e teteqind
e tetedhjete e gjashte pike pesedhjete e gjashte) leke me tvsh është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Gjirokaster me adres Sheshi i Çerçizit,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 03.06.2020

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : Nuk ka patur

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ÇLIRIM PUTO




