Shtojca 12
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data 04.04.2018]
Per: [“FLADY PETROLEUM” Gjirokaster Zona Industriale, rruga "Zinxhira"]
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54222-03-07-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Riparim automjetesh
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
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:
me
NIPT
L32622601G
1. FLADY PETROLEUM
Vlera : 802,500 (teteqind e dy mije e peseqind) Lek pa TVSH
2. Andrea Caca
me
NIPT
K83115601I
Vlera: 1,697,000 (nje miljon e gjashteqind e nentedhjete e shtate mije) Leke pa Tvsh
1. ALSTEZO
me
NIPT
J63208420N
Vlera: 782,050 (shtateqind e tetedhjete e dy mije e pesedhjete) Leke pa Tvsh.
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. Andrea Caca me NIPT K83115601I
2. ALSTEZO
me NIPT J63208420N
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
Operatori ekonomik Andrea Caca


Nuk ka paraqitur asnje dokument te Kritereve te Pergjithshme sipas DST te hedhur ne
sistem.



Nuk ka paraqitur asnje dokument per specifikimet teknike,dhe kriteret e vecanta te
kualifikimit.



Ka paraqitur oferte ekonomike me te larte sesa oferta e vendosur nga autoriteti kontraktor.

Operatori ekonomik ALSTEZO


Skualifikohet per mosplotesim te kritereve specifike te vendosura ne DST nga Njeisa e
Prokurimit.NJP ka vendosur si kriter 1-b. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë, nje
ambjent për ushtrimin e aktivitetit të tij (lidhur me riparimin e automjeteve) brenda territorit i
cili është nën juridiksionin e Bashkise së Gjirokastres . Ne lidhje me këtë pikë operatori
ekonomik duhet te paraqese aktin e pronesise ose nese e ka me qira, kontraten e qirase të objektit
ne vendodhjen e siperpermendur. Si dhe harten hipotekore te ambientit te ushtrimit te aktivitetit.
Ky ushtrim aktiviteti nga ana e operatorit duhet te jete i pasqyruar ne Ekstraktin Historik te
Rregjistrit Tregtar per te dhenat e Subjektit.
Nqs ka marreveshje bashkepunimi te dy operatoret bashkepunues duhet ti plotesojne kriteret e
vendosura ne tender, jo vetem njeri.OE ka paraqitur te gjithe dokumentacionin per plotesimin e
kritereve ne piken e servisit ne qytetin e Fierit.Nderkohe ne qytetin e Gjirokastres ka nje objekt
40 m2 te marre me qera.Per piken e servisit ne qytetin e Gjirokastres nuk eshte paraqitur asnje
dokument per plotesimin e kapacitetit teknik.KVO inspektoi servisin e marre me qera dhe
konstatoi se ne kete pike servisi ushtronte aktivitetin Jani Llavdaniti,i rregjistruar ne
QKR.Shoqeria ALTEZO nuk ushtornte aktivitet.Jani Llavdaniti kishte 2-ura dhe jo 3 sa kerkohej
ne DST(edhe pse nuk kishte kontrate bashkepunimi por kontrate nenqeraje)
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FLADY PETROLEUM”
Gjirokaster, Zona Industriale, rruga "Zinxhira"] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 802,500 (teteqind e dy mije e peseqind) Lek pa TVSH, pikët totale të marra
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Spitalit Rajonal Gjirokaster Lagjia
“18 Shtatori”, Gjirokaster sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 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, 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 : 20.03.2018

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SOKOL FERUNI

