
Shtojca 15

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[08.12.2019]

Për: [COGREN SHPK

Lagjja nr.4, rruga Apostol Çuni, Nr.4, Sarande. ,]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34742-09-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ''Mirembajtje kanalesh kulluese''

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:

1.SARK K52531415H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.569.660(nje milion e peseqind e gjashtedhjete e nente mije e gjashteqind e
gjashtedhjete) leke

(me numra dhe fjalë)

2.NEAL-86 K04814751T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.704.350 (nje milion e shtateqnd e kater mije e treqind e pesedhjete)leke

(me numra dhe fjalë)

3.MANE/S J64103865K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.818.740 (nje milion e teteqind e tetembedhjete mije e shtateqind e dyzete)leke

(me numra dhe fjalë)

4.COGREN J74818825K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.031.500( dy milion e tridhjete e nje mije e peseqind)leke

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 SARK K52531415H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2 NEAL-86 K04814751T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3 MANE/S J64103865K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Operatori ekonomik SARK shpk:

Operatori ekonomik skualifikohet nga kjo procedure prokurimi.Nga verifikimi i dokumentacionit te
ngarkuar ne SPE OE SARK shpk nuk ka ngarkuar Ekstraktin e thjeshte te rregjistrit tregetar.Inxhinieri
mjedisit Ermelinda Agalliu nga dokumentacioni i paraqitur ne sistem nga subjekti ,ne Librezen e Punes
figuron person i punesuar prane OSHEE ne te cilen nuk ka te deklaruar date largimi nga puna te firmosur
dhe vulos dhe as date fillimi pune prane subjektit SARK shpk.Pagesat e bankes te cilat jane ngarkuar ne
sistem rezultojne te jene pa firm vule dhe date nga Banka ne te cilen eshte kryer pagesa perkatese per cdo
muaj.Gjithashtu per mjetin me targe AA461NI mungojne fotot te cilat jane kerkuar ne DST ne kriteret e
kualifikimit.
Si rrjedhoje bazuar ne Ligjin e Prokurimit Publik neni 46 si dhe ne VKM nr 914 date 29.12.2014 ky
operator ekonomik skualifikohet pasi nuk ploteson kapacitetet e kerkuara nga AK.

2. Operatori ekonomik NEAL-86 shpk:

Operatori ekonimk NEAL shpk skualifikohet nga kjo oferte pasi mjetet e deklaruar ne kete procxedure
prokurimi, Kamion SR6400B,Eskavator me goma abmt 68 dhe eskavator ABMT6,KAMION
AA364HY,ne baze te verifikimeve te bera rezulton te jene te angazhuara dhe te deklaruara ne objektin
"Rikonstruksion rruge te brendshme"' Bashkia Libohove.
Bazuar ne LPP NENI 46 dhe ne VKM nr 914 DATE 29.12.2014 operatori ekonomik skualifikohet

3. Operatori ekonomik MANE/S shpk:

OE ka paraqitur mjet Fadrome me zinxhir te deklaruar ne shtojsen e mjeteve por ne dokumentacionin
perkates te zhdoganimit rezulton te jete traktor me zinxhir.
-Per mjetet si me poshte:AA736CU,SR7741B,bazuar ne ''Deklaraten e mjeteve'' ,ne'' Deklaraten per
kontrata te lidhura dhe/ose ne proces'' si dhe ne ''Deklaraten per angazhimin e mjeteve '' nga verifikimet e
kryera rezulton se OE MANE/S shpk ka kontrate ne proces me Bashkine Dropull dhe mjetet e deklaruar
per kete objekt jane te deklaruara dhe te angazhuara edhe ne Bashkine Dropull bazuar shkreses me nr
1572prot date 18.09.2019 per kthim pergjigje Bashkia Dropull.
Per sa me siper Deklarata per angazhimin e mjeteve e deklaruar per kete objekt eshte ne kundershtim me
ligjin dhe ne konflikt interesi bazuar ne LIGJIN E PROKURIMIT PUBLIK neni 45 ,pika 2,shkronja (e)
Si rrjedhoje ky operator ekonomik ,skualifikohet nga kjo procedure prokurimi pasi nuk ploteson kriteret e
pergjithshme dhe te vecanta te kerkuara nga AK bazuar ne LIGJIN E PROKURIMIT PUBLIK ,NENI 46

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Subjektin ''COGREN''shpk , Lagjja
nr.4, rruga Apostol Çuni, Nr.4, Sarande ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej [2.031.500( dy milion e tridhjete e nje mije e peseqind)leke]/pikët totale të marra 100 është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Libohove] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 7 diteve ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 24.09.2019

Ankesa: ka ose jo PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 29.09.2019

[Titullari i autoritetit kontraktor]

LUIZA MANDI


