
BASHKIA SKRAPAR
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Shtojca 13

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 15 /06/2020

Për:“DANA 2015“ sh.p.k, me adresë Lagjia “Çlirimi” Çorovodë, Skrapar.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58542-05-19-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Blerje Materiale Ndërtimi ” (Inerte)

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Buletini i Njoftimeve Publikenr.30 date 26.05.2020.

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. “PAERA” sh.p.k L31505034R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1 205 750 (një milion e dyqind e pesëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë)lekë pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

4.”Dana 2015” sh.p.k L59111401J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera1.240.750 ( një milion e dyqind e dyzetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë ) leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)

* * *



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.“PAERA “sh.p.k L31505034R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, “PAERA “SH.P.K , rezulton se nuk
përmbush dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit konkretisht në

pikën c , d , dh të Kapacitetit teknik .

c) Operatoret ekonomik pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se disponojnë në pronësi ose me qera një vend
magazinimi, për depozitimin e të gjithë sasisë së mallit objekt prokurimi, brenda territorit të Bashkisë
Skrapar , për të gjithë periudhën e zgjatjes së levrimit të mallitnë tender, për shkak se AK, nuk ka mundësi
magazinimi për mallin objekt prokurimi. Nuk eshte paraqitur nje dokument i tille

d) Mjet transporti vetëshkarkues jo më të vogël se 7 ton, 1 Copë . Mjeti qe shoqeria ka ofruar eshte me
kapacitet me te ulet se 7 ton.

Dh) Operatori/et Ekonomik në tender duhet të kenë të punësuar të paktën 3 (tre) punonjës të siguruar për
3 (tre) muajit e fundit (Lëshuar nga Drejtoria e Tatimeve së bashku me listëpagesat sipas formularit). Nuk
ka paraqitur nje dokument te tille.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Dana 2015”sh.p.k “me
adresë: Lagja Çlirimi Çorovodë-Skrapar “,se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
1.240.750 ( një milion e dyqind e dyzetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë ) lekë pa tvsh 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 05 /06 /2020

Ankesa: ka ose jo jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Edmond OMERI


