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BASHKIA SARANDË

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 20.03.2018

Nga: [Bashkia Sarandë]

Për: [ “TOTILA” SH. P. K, Berat, L.Barikat & “FUSHA”SH.P.K Tirane Njesia Bashkiake
Nr.2 Rruga Murat Toptani, godina Nr.25]

Procedura e prokurimit: E HAPUR .

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

“Rikonstruksion dhe shtrim i rruges bujqesore te fushes se fshatit Pal”

Fondi limit: 76,573,764 leke (shtatedhjete e gjashte milion e pesëqind e shtatedhjete e tre
mije e shtatëqind e gjashtedhjete e kater) lekë pa T.V.SH.

Me nr.REF-71229-03-09-2017

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [2017] Njoftojme se,
kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.“ MANE/S” SH. P. K NIPT J 64103865 K & “BE-IS”SH.P.K NIPT K 71412003
A & “GREEN FARM’ SH.P.K NIPT K 74727401 G

Vlera (me numra dhe fjalë) 59 999 999 (pesëdhjete e nente milion e nenteqind e
nentedhjete e nente mije e nenteqind e nentedhjete e nente ) Lekë (pa T.V.Sh)

2.“ TOTILA” SH. P. K NIPT K 13001010 G & “FUSHA”SH.P.K NIPT J 61922018 S

Vlera (me numra dhe fjalë) 74 087 003 ( shtatedhjete e kater milion e tetedhjete e shtate
mije e tre ) Lekë (pa T.V.Sh)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

“MANE/S” SH. P. K

1. Janë skualifikuar ofertuesit.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

“MANE/S”SH. P. K Nuk përmbush kriteret e DST-ve

* * *

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë [“TOTILA” SH. P. K, Berat,
L.Barikat & “FUSHA”SH.P.K Tirane Njesia Bashkiake Nr.2 Rruga Murat Toptani, godina
Nr.25]se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 74 087 003 ( shtatedhjete e
kater milion e tetedhjete e shtate mije e tre ) Lekë (pa T.V.Sh). është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Sarandë, Rruga Abedin Dino, lagjia
Nr. 2,] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij
njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne
klasifikimin perfundimtar, oferta e te cilit eshte dorezuar ne nje vlere te pergjitshme prej
Vlera (me numra dhe fjale), siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2017.
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Ankesa: ka ose jo Ka ankesë

(nëse ka) Ka marrë përgjigje me datë 19.06.2017 .

Në datën 20.06.2017 ,BOE ankimues “ MANE/S” SH. P. K & “BE-IS”SH.P.K &
“GREEN FARM’ SH.P.K ,ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

Në datën 21.06.2017 ,KPP ka dalë me vendimin nr.11311/1 prot,me anë të të cilit ,pasi ka
verifikuar kushtet formale të paraqitjes së ankesës ,ka vendosur kalimin për shqyrtim të saj
dhe ka urdhëruar pezullimin e procedurës.Në datën 11.09.2017 ,Komisioni i Prokurimit
Publik me vendimin nr.649/2017 ,ka vendosur : “1. Mosmarrjen në shqyrtim në themel të
ankesës....2.Autoriteti Kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit...”

BOE “TOTILA” SH. P. K & “FUSHA”SH.P.K i janë drejtuar gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë me padi me objekt : “1.Marrjen e masës së sigurimit të padisë....2.
Shfuqizimin e vendimit nr.649/2017 , datë 11.09.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik....”

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.4013(80-2017-4094),datë

23.10.2017 ka vendosur:

”Shfuqizimin e vendimit nr.649/2017 , datë 11.09.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik

Ligjërimin e masës së sigurimit të padisë datë 20.09.2017 “Për pezullimin e zbatimit të

vendimit nr.649/2017 datë 11.09.2017 të Komisionit të Prokurimit Publik , lidhur me pikat 2

dhe 3 të tij , deri në përfundim të gjykimit të çështjes....”

Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim në Gjykatën Administrative të Apelit pala e paditur
Komisioni i Prokurimit Publik.

Më datë 22.02.2018, Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr.726 ka vendosur

:”Lënien në fuqi të vendimit nr.4013(80-2017-4094), datë 23.10.2017 të Gjykatës

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë...”

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRATOR
BASHKIA SARANDË

FLORJANA KOKA
[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor]


