
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: ALESIO-2014 shpk

Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banese private Nr.
14

Procedura e prokurimit: Blerje Asfalti pёr Rrugё Urbane dhe Rurale 2020 ,

Numri i referencës së procedurës: REF-58653-05-20-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sipas grafikut të lëvrimit dhe sasisë, afati 150 dite

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ 26.Maj. 2020]

[Numri 30 ]

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

Njoftojmё se, kanё qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. K.M.K.shpk L78223801E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 20.633.750 (njezetmilion e gjashteqind e tridhjete e tremije e shtateqind e pesedhjete )
lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2. ALB KORCA shpk K34004003T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 22.262.200 (njezet e dymilion e dyqind e gjashte dhjete e dymije e dyqind ) lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

3. ALESIO-2014 L41713003M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 24.275.450 (njezet e katermilion e dyqind e shtatedhjete e pesemije e katerqind e
pesedhjete ) lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

4. KEGLI-DURI K94016202U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 24.651.800 (njezet e katermilion e gjashteqind e pesedhjete e njemije e teteqind ) lekë pa
tvsh.

(me numra dhe fjalë)



5. CAUSHI M SHPK&SARDO SHPK L88419801O & K13120402W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 25.629.000 (njezet e pesemilion e gjashteqind e njezet e nentemije ) lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

6. AL-ASFALT shpk K81511508A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 29.647.050 (njezet e nentemilion e gjashteqind e dyzet e shtatemije e pesedhjete) lekë pa
tvsh.

(me numra dhe fjalë)

7. BAMI shpk J94416206R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 29.955.125 (njezet e nentemilion e nenteqind e pesedhjete e pesemije e njeqind e njezet e
pese) lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

8. SARK SHPK K52531415H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 30.696.350 (tridhjetemilion e gjashteqind e nentedhjete e gjashtemije e treqind e
pesedhjete) lekë pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.K.M.K.shpk me vlere te ofertes ekonomike 20.633.750 leke pa tvsh, nuis L78223801E
2.ALB KORCA shpk me vlere te ofertes ekonomike 22.262.200 leke pa tvsh, nuis K34004003T
3.KEGLI-DURI me vlere te ofertes ekonomike 24.651.800 leke pa tvsh, nuis K94016202U
4.CAUSHI M SHPK&SARDO SHPK me vlere te ofertes ekonomike 25.629.000 leke pa tvsh,
nuis L88419801O&K13120402W
5.AL-ASFALT me vlere te ofertes ekonomike 29.647.050 leke pa tvsh, nuis K81511508A
6.BAMI me vlere te ofertes ekonomike 29.955.125 leke pa tvsh, nuis J94416206R
7.SARK SHPK me vlere te ofertes ekonomike 30.696.350 leke pa tvsh, nuis K52531415H

Perkatesisht si vijon:

- Ofertuesi K.M.K.shpk me vlere te ofertes ekonomike 20.633.750 leke pa tvsh, nuis
L78223801E



Ofertat ekonomike janë anomalisht të ulëta per:
K.M.K.shpk me vlere te ofertes ekonomike 20.633.750 leke pa tvsh, nuis L78223801E
Per kontollin e ofertave anomalisht ulet u kryen veprimet e meposhtme mbeshtetur ne piken 5
paragrafi 3 te nenit 66 te VKM nr.914 date 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit
publik” .
1.Totali i te gjithe oferatve pa tvsh eshte 207.750.725
2.Mesatarja aritmetike e 8 ofertave eshte 25.968.840,625
3.Vlera 85% e mesatares se mesiperme eshte 22.073.514,5
Nga vlera e mesiperme verejme qe ofertuesit K.M.K.shpk eshte anomalisht ulet, per sa cituam
me lart.

Sipas rregullave i dergohet shkrese per “Shpjegim oferte” me nr.107/8prot date 24.06.2020.
Kjo Kerkese dergohet edhe ne sistemin elektronik te APP-se, per te shpjetuar procesin.

KVO merr Kthim pergjigje anomalisht ulet nga KMK SHPK me nr.107/9prot date 29.06.2020

Komisioni i Vleresimit te Ofertave ne proceduren per vleresimin e ofertave bazohet ne metoden
e paracaktuar te vleresimit sipas udhezimit “Per shqyrtimin dhe vleresimin e ofertave ne
prokurimin me mjete elektronike”, kriterit te cmimit me te ulet.

Nga shqyrtimi dhe vleresimi i ofertuesit, rezultoi si me poshte:

- Ofertuesi K.M.K.shpk me vlere te ofertes ekonomike 20.633.750 leke pa tvsh, nuis
L78223801E, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit
pasi: 1.OE ka paraqitur kontratën e furnizimit me asfaltobeton por nuk ka të percaktuar
distancën, nëse ndodhet brënda perimietrit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor prej 30km.
Kjo referuar kërkesave sipas shtojcës 9 në DT dhe më konkretisht pika 2.3 për Kapacitetin
Teknik, kërkesa me nr.4 për këtë arsye oferta juaj skualifikohet.
2. Referuar shkresës me nr.107/8 datë 24.06.2020 me objekt “Kërkesë për shpjegim oferte
anomalisht ulët”, përgjigja juaj me nr.107/9 prot datë 29.06.2020 te Ndërmarrjes Rruga Durrës,
shpjegimi juaj është trajtuar si vijon:
Pika a: Ne oferten e paraqitur ne sistemin elektronik keni dhene marzh te fitimit prej 1% kurse
ne shpjegimin me tabelen e analizes tekniko-ekonomike paraqitni marzh fitimi 2%.
Pika b: Perzgjidhjet teknike te ofruara dhe etj……..citojme: “Gjithashtu me kompanine e cila
disponon fabriken levizese te asfaltobetonit kemi akt marreveshje qe do na jepet me qira per
realizimin e objekteve ………, per sa shpjegoni jeni ne kontradita me veten tuaj pasi keni
paraqitur Kontrate Furnizimi me subjektin.
Pika c: Ne shpjegimin e kesaj pike jeni referuar ofertes si BOE, ku nderkohe oferta juaj ne
sistemin elektronik eshte paraqitur vetem si KMK-SHPK
Pra në këtë kuptim per sa me siper është e paqartë përgjigjia juaj.
Oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet.



- Ofertuesi ALB KORCA shpk me vlere te ofertes ekonomike 22.262.200 leke pa tvsh, nuis
K34004003T, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit
pasi: Sipas shtojces 2/1.OE ka paraqitur kontratë furnizimi me operator I cili gjithashtu ka
paraqitur ofertë për këtë objekt prokurimi.
Bazuar në V.K.M. 914 datë 29.12.2014 ‘Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
ndryshuar me V.K.M. nr.797 datë 29.12.2017 neni 65, mbështetur në Njoftimin e APP-së me
nr.2233/1 prot datë 08.03.2019 pika 1, dhe referuar shtojcës 2/1 në DT e cila mbështetet në
ligjin nr.9121 datë 28.07.2003 neni 4 pika 1, oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet.

- Ofertuesi KEGLI-DURI me vlere te ofertes ekonomike 24.651.800 leke pa tvsh, nuis
K94016202U, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit
pasi: Sipas shtojces 2/1.OE ka paraqitur kontratë furnizimi me operator I cili gjithashtu ka
paraqitur ofertë për këtë objekt prokurimi.
Bazuar në V.K.M. 914 datë 29.12.2014 ‘Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
ndryshuar me V.K.M. nr.797 datë 29.12.2017 neni 65, mbështetur në Njoftimin e APP-së me
nr.2233/1 prot datë 08.03.2019 pika 1, dhe referuar shtojcës 2/1 në DT e cila mbështetet në
ligjin nr.9121 datë 28.07.2003 neni 4 pika 1, oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet

-Ofertuesi CAUSHI M SHPK&SARDO SHPK me vlere te ofertes ekonomike 25.629.000 leke
pa tvsh, nuis L88419801O&K13120402W, nuk ka permbushur kerkesat per kualifikim ne
dokumentat e tenderit pasi: OE ka paraqitur kontratën e furnizimit me asfaltobeton por nuk ka
të percaktuar distancën, nëse ndodhet brënda perimietrit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor
prej 30km. Kjo referuar kërkesave sipas shtojcës 9 në DT dhe më konkretisht pika 2.3 për
Kapacitetin Teknik, kërkesa me nr.4 për këtë arsye oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet

-Ofertuesi AL-ASFALT me vlere te ofertes ekonomike 29.647.050 leke pa tvsh, nuis
K81511508A, nuk ka permbushur kerkesat per kualifikim ne dokumentat e tenderit pasi:
Sipas shtojces 2/1.OE ka paraqitur kontratë furnizimi me operator I cili gjithashtu ka paraqitur
ofertë për këtë objekt prokurimi.
Bazuar në V.K.M. 914 datë 29.12.2014 ‘Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
ndryshuar me V.K.M. nr.797 datë 29.12.2017 neni 65, mbështetur në Njoftimin e APP-së me
nr.2233/1 prot datë 08.03.2019 pika 1, dhe referuar shtojcës 2/1 në DT e cila mbështetet në
ligjin nr.9121 datë 28.07.2003 neni 4 pika 1, oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet

-Ofertuesi BAMI me vlere te ofertes ekonomike 29.955.125 leke pa tvsh, nuis J94416206R, nuk
ka permbushur kerkesat per kualifikim ne dokumentat e tenderit pasi:
Sipas shtojces 2/1.OE ka paraqitur kontratë furnizimi me operator I cili gjithashtu ka paraqitur
ofertë për këtë objekt prokurimi.



Bazuar në V.K.M. 914 datë 29.12.2014 ‘Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
ndryshuar me V.K.M. nr.797 datë 29.12.2017 neni 65, mbështetur në Njoftimin e APP-së me
nr.2233/1 prot datë 08.03.2019 pika 1, dhe referuar shtojcës 2/1 në DT e cila mbështetet në
ligjin nr.9121 datë 28.07.2003 neni 4 pika 1, oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet

-Ofertuesi SARK SHPK me vlere te ofertes ekonomike 30.696.350 leke pa tvsh, nuis
K52531415H, nuk ka permbushur kerkesat per kualifikim ne dokumentat e tenderit pasi: OE ka
paraqitur kontratën e furnizimit me asfaltobeton por nuk ka të percaktuar distancën, nëse
ndodhet brënda perimietrit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor prej 30km. Kjo referuar
kërkesave sipas shtojcës 9 në DT dhe më konkretisht pika 2.3 për Kapacitetin Teknik, kërkesa
me nr.4 për këtë arsye oferta juaj skualifikohet.
KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet

Jane paraqitur ankesa per vleresimin dhe shqyrtimi nga ana e KVO-se si vijon:

Ne AK Ndemarrja Rruga Durres paraqitet Ankesa me nr.167prot date 8.07.2020 nga OE I

Skualifikuar nga KVO per kete procedure prokurimi ALB-KORCA.

Titullari AK-se ne zbatim te pikes 6 te nenit 75 te VKM nr.914 date 29.012.2014 “Per miratimin

e rregullave te prokurimit publik” dergon shkrese ne Ndermarrjen ne varesi te Bashkise Durres

UKD “Kerkese per inxhinier” me nr.107/10prot date 9.07.2020.

Si rrjedhoje e vleresimit nga ana e KVO-se paraqitet Ankesa nga OE KMK me nr.107/11prot

date 10.07.2020 , per kete procedure prokurimi.

UKD-ja pergjigjet duke miratuar kerkesen e AK tone me nr. prot date

Per shqyrtimin e dy ankesave te adresuara AK, Titulalri I AK-se krijon Komisionin e Shqrtimit

Ankese (KSHA), me Urdher komisioni Shqyrtimit Ankeses me nr.107/12prot date 9.07.2020 .

KSHA mbasi shqyrton dokumentacionin dhe vleresimin e KVO-se harton “Kthim pergjigje

ankeses” per ALB-KORCA me nr.107/13prot date 14.07.2020, me arsyetimin si vijon, citojme:

→Me marrjen e ankeses me nr.167prot date 8.07.2020 Autoriteti Kontraktor, krijoi Komisionin e
Shqyrtimit te Ankeses (KSHA do te quhet me poshte) per proceduren e prokurimit “Blerje
Asfalti pёr Rrugё Urbane dhe Rurale 2020” me REF-58653-05-20-2020.
Ankesa juaj permbush kushtet ligjore per shqyrtim sipas VKM nr.914 date 29.12.2014 “Per
miratimin e rregullave te prokurimit publik” nenit 78, pasi eshte derguar brenda afateve kohore
dhe Ju keni paraqitur oferte per proceduren e lartpermendur.
Ju jeni i skualifikuar nga KVO per kete procedure prokurimi me arsyetimin:

Sipas shtojces 2/1.OE ka paraqitur kontratë furnizimi me operator I cili gjithashtu ka
paraqitur ofertë për këtë objekt prokurimi.
Bazuar në V.K.M. 914 datë 29.12.2014 ‘Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”
ndryshuar me V.K.M. nr.797 datë 29.12.2017 neni 65, mbështetur në Njoftimin e APP-së
me nr.2233/1 prot datë 08.03.2019 pika 1, dhe



referuar shtojcës 2/1 në DT e cila mbështetet në ligjin nr.9121 datë 28.07.2003 neni 4
pika 1, oferta juaj skualifikohet.

Per sa i perket ankeses Tuaj, KSHA vlereson qe oferta juaj mbeshtetet, per sa i takon Kerkesave
te DT konkretisht:
2.3 Kapaciteti teknik:  2.Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në paisjet/kapacitetet e
mëposhtme teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:

2.1.Nё pronёsi (pёr fabrikёn e asfaltit duhet tё paraqitet dokumenti qё vёrteton pronёsinё)
2.2.Tё mara me qera ( ku do tё vёrtetohet tё dhёnat e pronёsisё tё fabrikёs prodhuese tё
asfaltit),
2.3.Kontartё noteriale furnizimi nga subjekti prodhues ( ku do tё vёrtetohet tё dhёnat e
pronёsisё tё fabrikёs prodhuese tё asfaltit ),
me kohёzgjatje deri nё pёrfundim tё realizimit tё kёrkesave tё kёsaj procedure (pёr pikat 2.2.
dhe 2.3).
ne nje kontrate qiraje me Operatorin Ekonomik AL-ASFALT me date 17.06.2020 me
nr.repertori:743 dhe nr.koleksioni 292.
Per fabriken e asfaltobetonit ju paraqitni kontrate qeraje fabriken e levizeshme, Marini me
nr.shasie ZDA3S50P13M004665 me leje mjedisore Kodi III.1.B me nr.serial PN-8300-03-2019.
Kurse AL-ASFALT ka paraqitur fabriken e asfaltobetonit stacionare Marini me leje mjedisore
Kodi III.1.B me nr.serial PN-8249-03-2019.
Te dyja fabrikat jane ne pronesi te subjektit AL-ASFALT.
KSHA vlereson qe oferta juaj bie ndesh me Nenin 4 te Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e
konkurrencës” ku citojme: “ Ndalohen të gjitha marrëveshjet, të cilat kanë si objekt ose si pasojë
pengimin, kufizimin ose shtrembërimin e konkurrencës në treg, veçanërisht marrëveshjet që: a)
caktojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, çmimet e blerjes ose të shitjes, apo çdo
kusht tjetër tregtimi”, b) kufizojnë ose kontrollojnë prodhimin, tregjet, zhvillimin teknik ose
investimet; c) ndajnë tregjet ose burimet e furnizimit; ç) në marrëdhëniet tregtare me palët e
tjera, zbatojnë kushte të ndryshme për transaksione të njëjta, duke i vendosur ato në gjendje të
pafavorshme konkurrence; d) kushtëzojnë lidhjen e kontratave me pranimin nga palët e tjera
kontraktuese të detyrimeve shtesë që, për nga natyra ose nga përdorimi i tyre tregtar, nuk kanë
lidhje me objektin e këtyre kontratave.

Ne keto kushte oferta juaj eshte ne thelb e lidhur me subjektin tjeter ofertues AL-ASFALT, duke
krijuar kushte paracaktuese dhe ne shtremberimin e ofertave ekonomike.
Per sa me siper KSHA e vlereson te drejte skualifikimin Tuaj nga ana e KVO.

Ne perfundim te shqyrtimit te ankeses dhe dokumentacionit te paraqitur nga ana Juaj
Komisioni Shqyrtimit Ankeses vendos:

Ankesa Juaj nuk pranohet.

Per sa me siper mund te vazhdoni me hapat e tjere ligjore.

(kjo pergjigje dergohet edhe ne elektronike, sipas rregullave)

___________________________________________________________________________



KSHA mbasi shqyrton dokumentacionin dhe vleresimin e KVO-se harton “Kthim pergjigje
ankeses”
Per OE KMK shpk me nr.107/14prot date 14.07.2020, me arsyetimin si vijon, citojme:
→ Me marrjen e ankeses me nr.107/11prot date 10.07.2020 Autoriteti Kontraktor, krijoi
Komisionin e Shqyrtimit te Ankeses (KSHA do te quhet me poshte) per proceduren e prokurimit
“Blerje Asfalti pёr Rrugё Urbane dhe Rurale 2020” me REF-58653-05-20-2020.
Ankesa juaj permbush kushtet ligjore per shqyrtim sipas VKM nr.914 date 29.12.2014 “Per
miratimin e rregullave te prokurimit publik” nenit 78, pasi eshte derguar brenda afateve kohore
dhe Ju keni paraqitur oferte per proceduren e lartpermendur.

Ju jeni skualifikuar nga KVO per kete procedure prokurimi me arsyetimin:
1.OE ka paraqitur kontratën e furnizimit me asfaltobeton por nuk ka të percaktuar distancën,
nëse ndodhet brënda perimietrit të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor prej 30km. Kjo referuar
kërkesave sipas shtojcës 9 në DT dhe më konkretisht pika 2.3 për Kapacitetin Teknik, kërkesa me
nr.4 për këtë arsye oferta juaj skualifikohet.

Per sa i takon vendodhjes se fabrikes se asfaltit sipas kerkeses ne DT per kapacitetin teknik :
4. Autoriteti Kontrakor kerkon qe fabrika e furnizimit me asfalt te jete ne nje largesi jo me te
madhe se 30 km nga kufinjte administrative te Bashkise Durres.

a.Argumentojme se kerkesa e mesiperme lidhet me menyren e funksionimit te punes se
Ndermarrjes, e cila kryen mbushjen e gropave ne rruge te ndryshme brenda nje dite, te zones
administrative Durres, dhe per keto arsye Asfalti nuk mund te ruaje temperaturen e duhur te
shtrimit.

b.Argumentojmё qё pёr arsye tё sasisё ditore tё furnizimit tё asfaltobetonit dhe kryerjes sё kёtij
furnizimi me mjetet e autoritetit kontraktor, gjithashtu duke marrё nё konsideratё qё
temperatura e shtrimit te asfaltit ёshtё rreth 140 0C sipas pёrcaktimeve inxhinierike tё aprovuara,
temperatura nё tё cilёn do tё ngarkohet Asfalti nё mjetin transportues do tё jetё 1700C.

Arsyetojme : Oferta juaj mbeshtetet ne nje kontrate furnizimi me fabrike asfaltobetoni te
levizeshme me subjektin Feba. Nga kontrata verehet qe adresa e subjektit dhe fabrika ndodhen
ne Tepelene. Ankesa juaj pretendon qe fabrika e asfaltit mund te vendoset ne rast shpallje fituesi,
prane Qytetit te Durresit.
KSHA vlereson qe eshte e pamundur montimi i kesaj fabrike te levizeshme ne Durres apo
rrethina, pasi kjo kerkon nje vend te caktuar ku do te pozicionohet fabrika dhe kerkon kohe per
marrjen e lejes mjedisore bazuar ne Ligjin nr.10488 date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit” i
ndryshuar dhe VKM nr.538 date 26.05.2009 “Per licansat dhe lejet qe trajtohen nga apo
nepermjet Qendres Kombetare te Licensimit(QKL) dhe disa rregullime te tjera nenligjore te
perbashketa”, ku afati per marrjen e lejes zgjat me shume se 30 dite. Gjithashtu Edhe plotesimi
me dokumentacion tjeter per venien ne shfrytezim te fabrikes kerkon nje kohe relativisht te gjate
qe shtyn afatin e lidhjes se kontrates.
Per sa me siper KSHA e vlereson te drejte skualifikimin Tuaj nga ana e KVO-se.



Per piken tjeter te ankeses qe lidhet me paraqitjen e ofertes Tuaj, Anomalisht Ulet, Referuar
shkresës me nr.107/8 datë 24.06.2020 me objekt “Kërkesë për shpjegim oferte anomalisht ulët”,
përgjigja juaj me nr.107/9 prot datë 29.06.2020 te Ndërmarrjes Rruga Durrës, shpjegimi juaj
është trajtuar si vijon:
Pika a: Ne oferten e paraqitur ne sistemin elektronik keni dhene marzh te fitimit prej 1% kurse
ne shpjegimin me tabelen e analizes tekniko-ekonomike paraqitni marzh fitimi 2%.
Pika b: Perzgjidhjet teknike te ofruara dhe etj……..citojme: “Gjithashtu me kompanine e cila
disponon fabriken levizese te asfaltobetonit kemi akt marreveshje qe do na jepet me qira per
realizimin e objekteve ………, per sa shpjegoni jeni ne kontradita me veten tuaj pasi keni
paraqitur Kontrate Furnizimi me subjektin.
Pika c: Ne shpjegimin e kesaj pike jeni referuar ofertes si BOE, ku nderkohe oferta juaj ne
sistemin elektronik eshte paraqitur vetem si KMK-SHPK.
Pra në këtë kuptim per sa me siper është e paqartë përgjigjia juaj.
Oferta juaj skualifikohet.
KSHA vlereson qe analiza e paraqitur ka mangesi ne kuptimin ekonomik pasi oferten e keni me
marzh fitimi 1% dhe shpjegimin e saj e keni me 2%. Kjo verteton paqartesine e ofertes Tuaj pasi
ndryshimi i marzhit te fitimit cenon ne thelb gjithe perllogaritjet Tuaja fillestare dhe te
mevoneshme.
Per sa me siper KSHA e vlereson te drejte skualifikimin Tuaj nga ana e KVO.

Ne perfundim te shqyrtimit te ankeses dhe dokumentacionit te paraqitur nga ana Juaj
Komisioni Shqyrtimit Ankeses vendos:

Ankesa Juaj nuk pranohet.

Per sa me siper mund te vazhdoni me hapat e tjere ligjore.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë që ALESIO-2014 me vlere nuis
L41713003M se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej te ofertes ekonomike
24.275.450 leke pa tvsh (njezet e katermilion e dyqind e shtatedhjete e pesemije e katerqind e
pesedhjete) lekë pa tvsh., ka pikët totale të marra [max]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndërmarrja Rruga Durrës, [Mentor Beqiraj, tel:
0672033141, toribeqiraj@gmail.com ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 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 6.07.2020

Ankesa: ka ose jo_____PO_________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 14.07.2020

[Titullari i autoritetit kontraktor]

ALION HYSKO


