
BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më
___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data .16.06.2020

Për: “BOE “G & L CONSTRUCTION” shpk. NIPT. L61901013N & “ARENA MK” sh.p.k

NIPT L67619801Q me adrese TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e Qelqit, Pallatet e firmes

Derveni, Kulla 8, Njesia nr.4,Kombinat

Procedura e prokurimit: Kerkes per propozim (sherbime)

Numri i referencës së procedurës: REF-56969-04-28-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikeqyrje punimesh me objekt: Ujesjellesi Lazarat”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [04.05.2020] [24]

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. BOE “A R G I” shpk & “HMK Consultin”, me NIPT K62028003A. Vlera e ofruar e

ofertës është 2.589.437,37 ( dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e

tridhjetë e shtatë presje tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH

2. OE “BN PROJECT” sh.p.k me NIPT L21305035S. Vlera e ofruar e ofertës është

2.359.069,85 ( dy milion e treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë e nëntë presje

tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

3. BOE “G & L CONSTRUCTION” shpk. NIPT. L61901013N & “ARENA MK”

sh.p.k NIPT L67619801Q. Vlera e ofruar e ofertës është 2.569.060,59(dy milion e pesëqind e

gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

4. BOE “GJEOKONSULT & CO” dhe47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S shpk me NIPT



K91810005U. Vlera e ofruar e ofertës është 2 422 006.8(dy million e katërqind e njëzet e dy

mijë e gjashtë presje tetë) lekë pa TVSH.

5. OE “HE&SK 11” SHPK me NIPT L19008502B. Vlera e ofruar e ofertës është

2.569.060,59 (dy milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë presje

pesëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH

6. OE “HMK Consultin” shpk me NIPT L57129604Q. Vlera e ofruar e ofertës është

2.000.000 (dy milion) lekë pa TVSH.

7. OE “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” shpk me NIPT K71606006A. Vlera e ofruar e

ofertës është 2.569.060,59(dy milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë

presje pesëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH

8. OE “ZENIT & CO” shpk me NIPT K61731002D. Vlera e ofruar e ofertës është

2.569.060,59(dy milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëdhjetë presje

pesëdhjetë e nëntë) Lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. BOE “A R G I” shpk & “HMK Consultin”, me NIPT K62028003A

2. OE “BN PROJECT” sh.p.k me NIPT L21305035S

3. BOE “GJEOKONSULT & CO” dhe47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S shpk me NIPT

K91810005U

4. OE “HE&SK 11” SHPK me NIPT L19008502B

5. OE “HMK Consultin” shpk me NIPT L57129604Q

6. OE “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” shpk me NIPT K71606006A

7. OE “ZENIT & CO” shpk me NIPT K61731002D

Përkatesisht për arsyet e mëposhtme:

1. BOE “A R G I” shpk & “HMK Consultin”, me NIPT K62028003A, skualifikohet

bazuar në Nenin 74, pika 4 të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin E Rregullave Të

Prokurimit Publik”, i ndryshuar pasi OE HMK Consultin shpk ka paraqitur njëkohësisht ofertë

individuale.

2. Operatori ekonomik “BN PROJECT” sh.p.k me NIPT L21305035S. skualifikohet

bazuar në VKM Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në

planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”, ku të gjitha ofertat që do të jenë më të

ulëta se vlerat minimale të lejuara ne bazë të parashikimeve të VKM Nr.354 datë 11.05.2016 ,do

të refuzohen, si dhe ka një mungesë të plotë të dokumentacionit të kërkuar duke hedhur vetem

1.Vërtetim debie për energjinë elektrike,



2. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore. Kriter i parashikuar në DST

3. BOE “GJEOKONSULT & CO” dhe 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S shpk me NIPT

K91810005U, skualifikohet pasi vlera e ofruar është më e ulët se minimumi i bazuar në

VKM Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në

planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”, ku të gjitha ofertat që do të jenë

më të ulëta se vlerat minimale të lejuara në bazë të parashikimeve të VKM Nr.354 datë

11.05.2016 ,do të refuzohen .Kriter i parashikuar ne DST Consultin.

4. Operatori ekonomik “HE&SK 11” SHPK me NIPT L19008502B. skualifikohet për

mungesat e mëposhteme vendosur në kriteret në DST:

a) Mungon NS 16

b) Mungon Ing.Hidroteknik në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë kërkuar dy dhe

shoqëria disponon vetëm një.

c) Mungon Ing.Ndërtimi në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë kërkuar dy dhe

shoqëria disponon vetëm një.

d) Mungon Ing. Topograf, Gjeodet, Markshajder në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë

kërkuar dy dhe shoqëria disponon vetëm një.

e) Mungon Ing.Mjedisi, Kimist Teknolog në licensën profesionale të shoqërisë

f) Mungon nr total (10) i inxhinierëve të kërkuar në licensën e shoqërisë, pasi shoqëria

disponon 6, pra nuk plotëson pikën 3(c) të Kapacitetit Teknik

g) Mungon Ing.Hidroteknik, Staf Mbështetës kërkuar në DST pika (4) të Kapaciteti Teknik

h) Mungon IT/Ekuivalent, Staf Mbështetës kërkuar në DST pika (4) të Kapaciteti Teknik

5. OE “HMK Consultin” shpk me NIPT L57129604Q. skualifikohet bazuar në Nenin 74,

pika 4 të VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin E Rregullave Të Prokurimit

Publik”, i ndryshuar pasi OE HMK Consultin shpk ka paraqitur njëkohësisht ofertë

individuale dhe ofertë në BOE “A R G I” shpk & “HMK Consultin” shpk

6. OE “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” shpk me NIPT K71606006A. skualifikohet për

mungesat e mëposhtëme vendosur në kriteret në DST:

a) Mungon Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në

Shqipëri.

b) Mungon Ing.Hidroteknik në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë kërkuar dy dhe

shoqëria disponon vetëm një.



c) Mungon Ing.Ndertimi në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë kërkuar dy dhe

shoqëria disponon vetëm një

d) Mungon Ing. Topograf, Gjeodet, Markshajder në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë

kërkuar dy dhe shoqëria disponon vetëm një

e) Mungon nr total (10) i inxhinierëve të kërkuar në licensën e shoqërisë, pasi shoqëria

disponon 7, pra nuk plotëson pikën 3(c) të Kapaciteti Teknik

f) Mungon IT/Ekuivalent, Staf Mbështetës kërkuar në DST pika (4) të Kapaciteti Teknik

7. Operatori ekonomik “ZENIT & CO” shpk me NIPT K61731002D. skualifikohet për

mungesat e mëposhtëme vendosur në kriteret në DST:

a) Mungon Ing.Hidroteknik në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë kërkuar dy dhe

shoqëria disponon vetëm një

b) Mungon Ing.Ndërtimi në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë kërkuar dy dhe

shoqëria disponon vetëm një

c) Mungon Ing. Topograf, Gjeodet, Markshajder në licensën profesionale të shoqërisë, pasi janë

kërkuar dy dhe shoqëria disponon vetëm një

d) Mungon Ing.Hidroteknik, Staf Mbështetës kërkuar në DST pika (4) të Kapaciteti Teknik

e) Mungon IT/Ekuivalent, Staf Mbështetës kërkuar në DST pika (4) të Kapaciteti Teknik

f) Mungon Ing.Ndërtimi, Staf Mbështetës kërkuar në DST pika (4) të Kapaciteti Teknik

g) Mungon nr total (10) i inxhinierëve të kërkuar në licensën e shoqërisë, pasi shoqëria

disponon 7, pra nuk plotëson pikën 3(c) të Kapaciteti Teknik

h) Mungon nr (15) punonjës të siguruar për periudhën Nëntor 2019- Mars 2020 pra nuk

plotësoni pikën 6 të Kapaciteti Teknik.

***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “G & L CONSTRUCTION”

shpk. NIPT. L61901013N & “ARENA MK” sh.p.k NIPT L67619801Q me adrese TIRANE

Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e Qelqit, Pallatet e firmes Derveni, Kulla 8, Njesia nr.4,Kombinat,



se oferta e paraqitur nga ana juaj 2.569.060,59 (dy milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë

e gjashtëdhjetë presje pesëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme 3.082.873

(tre million e tetedhjete e dy mije e teteqind e shtatedhjete e tre) leke me Tvsh., është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Gjirokaster Sheshi i Çercizit] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 diteve 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 05.06.2020

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje : Nuk ka patur

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ÇLIRIM PUTO


