
__________________________________ ____________________________
REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA LIBRAZHD
SEKTORI JURIDIK DHE I PROKURIMEVE

Nr ______prot Librazhd, me

13.11.2019.

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Bashkimi i Operatoreve Ekonomike KUPA shpk & HASBALLA shpk

KUPA shpk Adresa : Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze, Kamez

HASBALLA shpk Adresa : Rruga Unaza e Re, Lagjja Nr. 1, Banese private 2- Kateshe
perballe shkolles "Ibrahim Muça", Librazd

Procedura e prokurimit : Kerkese Per propozim-Mallra me objekt : “Blerje materiale per
rikonstruksionin e katit te pare ish-gjykata, Librazhd“ me Nr. REF-39038-10-10-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit : 1 780 019 ( nje milion e shtateqind e tetedhjete
mije e nentembedhjete ) leke pa tvsh afati i realizimit te kontrates: 30 dite nga data e lidhjes
se kontrates.
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. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike KUPA shpk & HASBALLA shpk
Perkatesisht me nr.NIPTI: KUPA shpk--- K51615512C

HASBALLA shpk--- K98512601Q.

Emri i plotë i shoqerise numri i NIPT-it

Oferta Ekonomike 1 759 434 ( nje milion e shtateqind e pesedhjete e nente mije e katerqind e
tridhjete e kater) leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2. OE Ilir Dervishaj L73315001C



Oferta Ekonomike 1 758 725 ( nje milion e shtateqind e pesedhjete e tete mije e shtateqind e
njezet e pese) leke pa tvsh.

Te skualifikuar .

OE Ilir Dervishaj L73315001C

Oferta Ekonomike 1 758 725 ( nje milion e shtateqind e pesedhjete e tete mije e shtateqind e
njezet e pese) leke pa tvsh.

Arsyet e skualifikimit:

1. Te skualifikoje OE “ILIR DERVISHAJ” , per shkak se sipas kritereve te vecanta

kualifikuese te percaktuara ne DST, ne te cilen konkretisht kriterin e vecante kualifikues

pika 2.3.2:

2.3.2. Deri diten e hapjes se ofertave duhet te dergohen ne zyren e protokollit te bashkise

Librazhd mostra sipas preventivit te ketij objekti prokurimi. Mostrat do te kthehen per operatoret

ofertues brenda 30 diteve nga data e marrjes se mallrave ne objekt per operatorin fitues dhe

brenda 30 diteve nga data e shpalljes se fituesit per operatoret e tjere. Mosparaqitja e të gjitha

mostrave eshte kusht skualifikim.

Mallrat e dorezuara të jenë sipas specifikimeve teknike te percaktuara ne DST. Autoriteti

kontraktor pasi të vlerësojë mostrat do tja kthejë operatorit ekonomik si me siper.Vleresimi i

mallrave te dorezuara , mostrave do te jete kusht per vleresimin e operatorit ekonomik.

Per te plotesuar kete kriter OE pjesemarres duhet qe deri diten e zhvillimit te tenderit te

paraqesnin mostrat sipas preventivit dhe specifikimeve te parashikuara ne DST. OE “Ilir

Dervishaj” nuk ka paraqitur asnje moster per mallrat te cilat ai ofron. Ne kriterin e vecante te

kualifikimit eshte parashikuar qe mosparaqitja e të gjitha mostrave eshte kusht skualifikim.

Sa me siper KVO vendos skualifikimin e OE “ILIR DERVISHAJ”, per shkak se nuk ka paraqitur

ne zyren e protokollit te bashkise Librazhd mostra sipas preventivit dhe specifikimeve te ketij

objekt prokurimi .

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i Operatoreve Ekonomike
KUPA shpk & HASBALLA shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 759
434 ( nje milion e shtateqind e pesedhjete e nente mije e katerqind e tridhjete e kater) leke pa
tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Librazhd, Sektori Juridik dhe i
Prokurimeve Publike, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.



Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te vijohet
me procedurat e tjera ligjore ne respektim dhe zbatim te Ligjit nr. 9643 date 20.11.2006 “ Per
prokurimin publik” i ndryshuar dhe VKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per miratimin e rregullave
te prokurimit publik” i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.10.2019

Ankesa: Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 29.10.2019

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Kastriot GURRA


