
BASHKIA SKRAPAR
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Shtojca 13

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 10 /03/2020

Për: „GRADECI“ sh.p.k, me adresë Lagjia “Çlirimi” Çorovodë, Skrapar.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50445-02-13-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Nafte

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Buletini i Njoftimeve Publike nr.06 date 17 . 02 .2020.

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

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.KANTINA E PIJEVE SKRAPAR sh.p.k K89205401H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera e shprehur në marzh fitimi 14.5 % (katërmbëdhjte pikë pesë përqind )

(me numra dhe fjalë)

2.GRADECI sh.p.k L68714401S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera e shprehur në marzh fitimi 23% (njëzetë e tre përqind )

(me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.KANTINA E PIJEVE SKRAPAR sh.p.k K89205401H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera e shprehur në marzh fitimi 14.5 % (katërmbëdhjte pikë pesë përqind )

(me numra dhe fjalë)

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit të vendosur në dokumentat e tenderit si më
poshtë:

b.Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1;

ç.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;

d.Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

dh.Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2.2. Nuk plotëson kapacitetin ekonomik dhe financiar

b) Vërtetim që ka paguar të gjitha taksat vendore në të gjitha pikat e ushtrimit të aktivitetit sipas
ekstraktit të shoqërisë.

2.3. Nuk plotëson kapacitetin teknik

e) Fletë analiza e lëshuar nga një laborator i çertifikuar në Republiken e Shqiperisë.

g) Dy punonjës të siguruar për periudhën Janar 2019 – Dhjetor 2019 (Lëshuar nga Drejtoria e

Tatimeve së bashku me listëpagesat sipas formularit).

.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “GRADECI”
sh.p.k “me adresë: Lagja Çlirimi Çorovodë - Skrapar “, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme e shprehur në (marzh fitimi) 23% (njëzetë e tre përqind ) është identifikuar si oferta
e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) 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
[__ ], 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 02 /03/2020

Ankesa: ka ose jo jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Edmond OMERI


