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______________________________________________________________________________
         R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA VLORË 

 

Nr.______ Prot.                                                                                         Vlorë, më _______ 2021 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

 

Drejtuar: [Shoqëria “K & N”, me NIPT J77207215P, Lagj.Hajro Cakerri, Rr.Musa Cakerri, 

Pallati 2, Njesia 5, Vlore, prane Deges Qendrore te Bankes Kombetare Tregtare Vlore 

(BKT)] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-01135-07-16-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Shërbimi mirëmbajtjes të varrezave publike dhe të 

dëshmorëve të Bashkisë Vlorë, 12 muaj 
 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Shoqëria “K & N”                        J77207215P 

  Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-t 

  

Vlera  7,936,312.75 (shtatë milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e 

dymbëdhjetë presje shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh 

  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2. Shoqëria “SARK”                          K52531415H 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

  

Vlera  7,324,210 (shtatë milionë e treqind e njëzetë e katër mijë e dyqind e dhjetë) lekë pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj.___________________________________________________________________________

______ 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Shoqëria “SARK”                          K52531415H 

 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        

arsyet e mëposhtme 

 

- Operatori ekonomik “SARK” shpk për të provuar përmbushjen e kriterit të kontratave të 

ngjashme ka paraqitur, dokumentacionin per zbatimin e kontratave si me poshte: 

 

a. Ndertim KUZ lagjia ”18 Tetori” Dafinat Ura Vajgurore me AK Bashkia Ura Vajgurore. 

Kjo kontrate është ndërtim KUZ nuk ka asnje shërbim të ngjashëm me kontratën objekt 

prokurimi, që është shërbim mirëmbajtje varrezash.  

b. Shpenzime per lyerje meremetime, dizinfektim ambientesh Bashkia Prrenjas me AK 

Bashkia Prrenjas. Kjo kontrate është riparime ndertesash dhe nuk ka asnje të ngjashëm me 

kontratën objekt prokurimi, që është shërbim mirëmbajtje varrezash. 

c. Rikonstruksion i Godines 1 kateshe prane Spitalit Roskovec, me AK Bashkia Roskovec. 

Kjo kontrate është rikonstruksion ndertese dhe nuk ka asnje shërbim të ngjashëm me 

kontratën objekt prokurimi, që është shërbim mirëmbajtje varrezash. 

d. Shpenzime mirembajtje rruge me AK Bashkia Gjirkaster. Kjo kontrate është riparime dhe 

mirembajtje rruge dhe nuk ka asnje shërbim të ngjashëm me kontratën objekt prokurimi, 

që është shërbim mirëmbajtje varrezash. 

e. Rehabilitim urban i territorit prapa teatrit A.Z. Cajupi me AK Bashkia Korce, kontratë e 

përfunduar ne date 28.06.2017 ne baze te aktit te kolaudimit. Eshte jashte afatit. 

f. Blerje materiale per rikonstruksion trotuare, lulishte, tenda per tek varrezat e qytetit 

Prrenjas dhe meremetime te godinave te Bashkise me AK Bashkia Prrenjas. Kjo kontratë 

është furnizim materiale ndertimore dhe nuk ka asnje shërbim të ngjashëm me kontratën 

objekt prokurimi, që është shërbim mirëmbajtje varrezash. 

g. Sistemim asfaltim i rruges se rrahit, prane objektit te kultit, Arramerras Fushe – Kruje me 

AK Bashkia Kruje. Kjo kontrate është asfaltim rruge dhe nuk ka asnje shërbim të ngjashëm 

me kontratën objekt prokurimi, që është shërbim mirëmbajtje varrezash. 

 

Për sa më lart asnjë prej kontratave nuk plotëson kriterin për të provuar se ky operator ekonomik 

ka realizuar kontrata të ngjashme me kontratën objekt prokurimi. 

 

- Operatori ekonomik “SARK” shpk nuk e ka paraqitur ofertën në përputhje me modelin e 

formularit sipas shtojcës 1 dhe 2 të dst. 
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- Operatori ekonomik “SARK” shpk nuk e ka paraqitur deklaratën sipas modelit të 

përcaktuar në shtojcën 9 të dst, por I ka paraqitur deklaratat te vecuara dhe sipas modelit 

të shtojcave të setit të vjetër të LPP-së dhe RPP-së së shfuqizuar. Njëkohësisht disa prej 

deklaratave janë sipas setit të dst të vjetër të punëve dhe jo shërbimeve. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqëria “K & N”, me NIPT 

J77207215P, Lagj.Hajro Cakerri, Rr.Musa Cakerri, Pallati 2, Njesia 5, Vlore, prane Deges 

Qendrore te Bankes Kombetare Tregtare Vlore (BKT)], se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 7,936,312.75 (shtatë milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e dymbëdhjetë 

presje shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vlorë, Sheshi “4 Heronjtë”, 

Rruga:”Osman Haxhiu”] 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [_______], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 

Ankesat:  Vendimi i KPP 573/2021 datë 03.09.2021 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Dritan LELI 

 

 

 


