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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 Nr.________Prot   Data 22.09.2020 

 

Për:  " BAJRAM CJAPI  sh.p.k     

 

BERAT, Lagjja Barikade, Rruga Antipatrea, Godina e ish-kombinatit 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozime me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69091-08-19-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: BLERJE SHTRETËRISH PËR KOPËSHTET NË 

QYTETIN E BERATIT 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 7 dite nga data e lidhjes së 

kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [24.08.2020] [59] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1. IGLI-SAND  sh.p.k            NIPT  J94625209A   me oferte 1 625 000  (njemilion e 

gjashteqind e njezete e pesemije )lekë   pa TVSH 

2. BAJRAM CJAPI  sh.p.k    NIPT  L93521001Q   me oferte 1 799 000(njemilion e 

shtateqind e nentedhete e nentemije ) lekë   pa TVSH 

3. BOLT  sh.p.k                     NIPT  K91517011V   me oferte 1 825 000 (njemilion e 

teteqind e njezete e pesemije)lekë   pa TVSH 

4.  ERALD  sh.p.k                 NIPT J74517205P     me oferte 1 750 000 (njemilion 

shtateqind e pesedhjetemije )lekë   pa TVSH 

5. MUCA   sh.p.k                   NIPT  K01421002H   me oferte 1 682 500(njemilion e 

gjashteqind e tetedhjete e dymije e peseqind) lekë   pa TVSH 

6. NAIM HYSI  sh.p.k          NIPT  L41726016Q   me oferte 1 825 000 (njemilion e 

teteqind e njezete e pesemije )lekë   pa TVSH 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. IGLI-SAND  sh.p.k                                            NIPT  J94625209A  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

me argumentat si me poshte:   

Arsyet e skualifikimit:- Nga verifikimi i dokumentacionin ne sistemin elektronik të prokurimit 

konstatohet mangësitë: 

 

http://www.bashkiaberat.gov.al/
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 Në piken 4 të dokumentave strandarte te tenderit është kërkuar që OE të 

disponojë një mjet për të cilën të paraqes dokumentacion përkatës si 

certifikatën e pronësisë së mjetit i cili mungon. 

 

2. ERALD  sh.p.k                                                       NIPT J74517205P      

                Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

Nga verifikimi i dokumentacionin ne sistemin elektronik të prokurimit konstatohet mangësitë: 

 OE ka paraqitur për punë të ngjashme Kontratë dhe Vërtetim realizimi.Nga 

shqyrtimi i kontratës dhe vërtetimit rezulton se nuk janë paraqitur zërat dhe 

sasitë e furnizimit për dokumentat e mësipërme. 

 OE nuk ka paraqitur dokumentacion për disponimin e një mjeti transporti sipas 

kërkesave ne DST . 

 

3. MUCA   sh.p.k                                                    NIPT  K01421002H    

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

Nga verifikimi i dokumentacionin ne sistemin elektronik të prokurimit konstatohet mangësitë: 

 Nuk janë paraqitur Pasqyrat Financiare të vitit 2019 sipas kërkesave ne DST .    

4. NAIM HYSI  sh.p.k                                       NIPT  L41726016Q    

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Nga verifikimi i dokumentacionin ne sistemin elektronik të prokurimit konstatohet mangësitë: 

 Punët e ngjashme të paraqitura në sistem jo të sakta sipas kërkesave në DST. 

 Deklarata e Prodhuesit jo e plotë pasi nuk është paraqitur asnjë e dhënë për 

Prodhuesin. 

 Nuk janë paraqitur vërtetim për numër punonjesish dhe Listëpagesat e muajit Qershor-

Korrik 2020. 

 Në  disponimin e mjetit të transportit OE nuk ka paraqitur Kontrollin Teknik të mjetit. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  BAJRAM CJAPI  sh.p.k    me 

NIPT  L93521001Q    se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 799 

000(njemilion e shtateqind e nentedhete e nentemije ) leke pa tvsh është identifikuar si oferta 

e suksesshme. 

http://www.bashkiaberat.gov.al/
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Berat ] 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, 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 [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  03.09.2020 

 

Ankesa:  ka nga operatori IGLI-SAND  sh.p.k            NIPT  J94625209A    date 08.09.2020 nr 

4184 Prot. Kthim pergjigje date 11.09.2020 Nr. 4184/4 prot 
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