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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA PATOS

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _______ Prot. Patos, më ___/____/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “ARDMIR” shpk Ura Vajgurore

Datë: 15.10.2018

Procedura e prokurimit:Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-85882-09-17-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e
rrugeve në parcelat bujqësore ( Njësia Administrative Zharrëz dhe Ruzhdie).Afati : 3
muaj nga nënshkrimi i kontratës”.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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:

 Shoqëria “ARDMIR” Shpk Ura Vajgurore Lagja 4 Shtatori, pranë ish-SMT me nr.
NIPT-i K82509006P ofron vlerën sipas preventivit 960.094 ( Nëntëqind e gjashtëdhjetë
e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “Startrans” Shpk Fier, Lagjja 15 Tetori, Rr. Alfred Gjini, pallati Fred Gjini nr.2,
kati 0 me nr. NIPT-i L43421404K ofron vlerën sipas preventivit 1.220.542 ( NJë
milion e dyqindë e njëzetë mijë e pesëqind e dyzetë e dy) lekë pa TVSH.

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshtë :

Mangësitë e shoqërisë "Startrans” Shpk Fier janë si më poshtë :

Nuk ploteson piken 5 per deshmite dhe pajisjet teknike qe keni ne dispozicion per ekzekutimin e
kontrates pasi:
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 Per mjetin me targe AA738 OHC dokumentacioni nuk eshte I plote referuar asaj cka
kerkohet ne DST per mjetet dhe kontarata e tij rezulton me dy operatore qeramarres te mjetit
ne fjale.

 Per mjetin me targe FR3374 D, dokumentacioni nuk eshte I plote dhe pervec kesaj,tonazhi I
mjetit eshte 3.5 ton, si rrjedhoje nuk perputhet me kapacitetin minimal te makinave te
transportit te kerkuara.

 Nga 4 makina transporti veteshkarkuese te paraqitura prej jush, ju plotesoni vetem dy prej
tyre, nderkohe qe numri i kerkuar ne DST I makinave te transportit eshte 3 te tilla.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se shoqeria Shoqëria “ARDMIR”
Shpk Ura Vajgurore Lagja 4 Shtatori, pranë ish-SMT me nr. NIPT-i K82509006P se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 960.094 ( nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntëdhjetë e
katër) lekë pa TVSH. pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Patos ,zyra e protokoll arshives dokumentat
origjinale ose kopje te noterizuara ,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura
do të anullohet, 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 05.10.2018

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Rajmonda BALILAJ


