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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më

____.____.2020

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të

publikohet në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK

Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor: Bashkia Shkodër Adresa: L. ”Vasil Shanto”, Rr. ”13 Dhjetori”, tel

+35522400150.

Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur (prokurim publik me mjete

elektronike).

Objekti i prokurimit (nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): “Mirëmbajtje e zakonshme e

objekteve arsimore”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58874-05-26-2020

Fondi limit (nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 5,958,015 (Pesemilion e nenteqinde pesedhjet

e tete mije e pesembedhjete) lekë pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë viti 2020

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 4,910,945 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 29.06.2019, ora 10.00.vendi:Njesia e Prokurimeve

Publike, Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues: “FLONJA” sh.p.k, NIPT J71826003M. Adresa:
Rruga “Bilal Golemi”, Tiranë.

KRYETAR

Voltana Ademi
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 24 / 07 / 2020

Nga: Bashkia Shkodër

Adresa: L.”Vasil Shanto”, Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150

Për: “FLONJA” sh.p.k, NIPT J71826003M
Adresa: Rruga “Bilal Golemi”, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58874-05-26-2020

Fondi limit (nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 5,958,015 (pesëmilion e nëntëqind e

pesedhjetë e tetë mijë e pesembedhjete) lekë pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkise viti 2020.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

-Afati i përfundimit të shërbimit: 3 (tre) muaj.

-Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike datë 01.06.2020, nr. 32.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 29.06.2020, ora 10.00

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të

ofruara:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomik “Karl Gega Konstruksion“ sh.p.k. NIPT

J66703076W dhe“Rozafa 94“sh.p.k NIPT J66915036O perfaqesuar me prokure te

posacme nga“Karl Gega Konstruksion“ sh.p.k. me administrator z. Hartjan Sallaku.

Vlera 5,767,457 (Pesemilion e shtateqind e gjashtedhjete e shtatemije e katerqind e

pesedhjete e shtate)lekë pa tvsh.

2. Operatori ekonomik “2 N” sh.p.k, NIPT L31615017L me administrator z. Ndriçim

Stojku.

Vlera 5,078,490 (Pesemilion e shtatedhjete e tetemije e katerqind e nentedhjete) lekë

pa tvsh.

3. Operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k, NIPT J66703306O me administrator z. Arben

Avduli,

Vlera 5,842,191 (Pesemilion e teteqind e dyzet e dymije e njeqind e nentedhjete e

nje)lekë pa tvsh.
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4. Operatori ekonomik “Delia Impex“ sh.p.k. NIPT K57123001R me administrator z.

Mario Delia

Vlera 4,082,076 (Katermilion e tetedhjete e dymije e shtatedhjete e gjashte)lekë pa

tvsh.

5. Operatori ekonomik “FLONJA” sh.p.k, NIPT J71826003M me administrator zj.

Afërdita Osmani.

Vlera 4,910,945 (Katermilion e nenteqind e dhjetemije e nenteqind e dyzet e pese)lekë

pa tvsh.

6. Operatori ekonomik “Gysi” sh.p.k, NIPT J76705028O me administrator z. Xhemal

Kraja.

Vlera 5,751,121 (Pesemilion e shtateqind e pesedhjete e njemije e njeqind e njezet e

nje)lekë pa tvsh.

7. Operatori ekonomik “Meni” sh.p.k, NIPT J61909018W me administrator z. Miat Liçi.

Vlera 5,632,530 (Pesemilion e gjashteqind e tridhjete e dymije e peseqind e

tridhjete)lekë pa tvsh.

8. Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k, NIPT J76705047U me administrator zj. Shpresa

Nika.

Vlera 5,067,755 (Pesemilion e gjashtedhjete e shtatemije e shtateqind e pesedhjete e

pese)lekë pa tvsh.

9. Operatori ekonomik “Rroku Guest” sh.p.k, NIPT K879221701H me administrator z.

Verë Gega nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Ka ofertues te skualifikuar

I. U skualifikua bashkimi i operatorëve ekonomik “Karl Gega Konstruskion”

sh.p.k. dhe „Rozafa 94“ shpk për këto arsye:

1- Kontrata e bashkepunimit midis dy shoqerive pjesemarrese eshte bere ne
kundershtim me piken 2, te Nenit 74 VKM Nr.914 dt.29.12.2014 “Për miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) pasi nuk jane percaktuar elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.

2- Preventivi i punimeve eshte ndare ne menyre mekanike 70% me 30% te te gjitha
zerave te punimeve ndermjet dy shoqerive qe edhe teknikisht eshte e pamundur per
tu realizuar ne objekt.

3- Gjithashtu nga kjo ndarje rezulton se shoqeria Rozafa ‘94 nuk disponon Kategoria
NS-14 Niveli A “Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit e tij” ne
licencen e saj te punimeve pamvaresisht se i ka marre persiper ti realizoje.

II. U skualifikua operatori ekonomik “Delia Impex“ shpk për këto arsye:

1- Shtojca nr.1 ”Formulari i ofertes” nuk eshte plotesuar sakte ,pasi ka mosperputhje te
vleres me fjale dhe numra dhe vleres ne preventive.

2- Nuk plotesoni piken 6 të DST, pasi mungon dokumentacioni i drejtuesit teknik te
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punimeve ing.Q.K, kontrata e punes dhe diploma .
3- Punonjesi .A.B eshte paraqitur si bojaxhi por bazuar tek vertetimi leshuar nga trupa

certifikuese ky punonjes figuron hekurkthyes/bojaxhi ndersa ne listepagesa figuron

me kodin hekurkthyes.

III. U skualifikua operatori ekonomik “Gysi“ shpk për këto arsye:

1. Ka ndryshim te volumeve te preventivit nga ato te kerkuara nga AK tek preventivi
i punimeve te shkollës “At Gjon Karma” e pikërisht tek zeri Prishje hidroizolim ku
eshte kerkuar 448 m2 dhe shoqeria ka vendosur 690 m2,

2. Po ashtu tek zeri hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa katrama në

preventiv është kerkuar 448 m2 ndersa shoqeria ka vendosur 690

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FLONJA” sh.p.k, NIPT

J71826003M me administrator zj. Afërdita Osmani, me oferten e paraqitur prej 4,910,945

(Katermilion e nenteqind e dhjetemije e nenteqind e dyzet e pese)lekë pa tvsh me adresë

Rruga “Bilal Golemi”, Tiranë është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njësisë së Prokurimeve Publike, Bashkia

Shkodër, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë)

diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. Gjithashtu, duhet të paraqitni të gjithë

dokumentacionin e hedhur në tender origjinal ose kopje të noterizuar, të numerizuar dhe të

inventarizuar.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar), siç parashikohet në nenin 58 të

Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 16.07.2020.

Ankesa: Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

VOLTANA ADEMI

http://www.bashkiashkoder.gov.al
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al

