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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
KRYETARI

Nr.____________Prot Krujë, më 21.11.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data, 21.11.2018]

Për: [“BAHAS” SH.P.K , me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Tefta

Tashko Koço, Pallati LIM-EM, Kati 1, Shkalla 2, Ap.3 ]

Procedura e prokurimit: “ Kerkese per propozim”

Numri i referencës së procedurës : REF-88969-10-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ["Sistemim -Asfaltim i rruges "Kallareve", Qereke,

Nj.A. Nikel, Kruje" ]

Fondi limit : 3’919’ 644 ( tremilion e nenteqind e nentembedhjete mije e gjashteqind e dyzet e

kater ) leke pa tvsh.

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

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

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

1. “Sark” sh.p.k, me adrese ne Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej, , Rajoni nr 3 ,me
administrator Arben Kajolli me administrator Arben Kajolli, me Nipt K52531415H. Vlera e
ofruar eshte 3’096’800 ( tre milion e nentedhjete e gjashte mije e teteqind ) leke pa tvsh

2. “Bahas” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Tefta Tashko Koço,
Pallati LIM-EM, Kati 1, Shkalla 2, Ap.3, me Nipt J61827083D , me administrator Bashkim
Hasmuça. Vlera e ofruar eshte 3’328’580 ( tre milion e treqind e njezet e tete mije e peseqind e
tetedhjete) leke pa tvsh.

Eshte s’kualifikuar operatori ekonomik si vijon :

1.“Sark” sh.p.k, me adrese ne Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej, , Rajoni nr 3 , me



Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax 00355 511 2 21 70 E-Mail info@kruja.gov.al

administrator Arben Kajolli, me Nipt K52531415H. Vlera e ofruar eshte 3’096’800 ( tre milion
e nentedhjete e gjashte mije e teteqind ) leke pa tvsh

Per keto arsye :

Ne kundershtim me piken 2.3.8 te Dokumentave Standarte te Tenderit ne cilen kerkohet qe

ofertuesit ekonomike per te realizuar kontraten duhet te disponojne mjetet dhe makinerite e

nevojshme, nder to edhe Autobot uji (cope 1), subjekti “Sark” sh.p.k ka paraqitur faturen

tatimore te shitjes me nr. 27, date 13.07.2010, me anen e te ciles vertetohet se disponon bot uji

te thjeshte, dhe jo Autobot uji, ashtu si eshte kerkuar ne DST.

Ne kundershtim me piken 2.3/5 te Dokumentave Standarte te Tenderit, ne cilen kerkohet qe

operatoret ekonomike ofertues duhet te kene te punesuar minimalisht 3 punonjes manovratore te

mjeteve te renda , nje per asfaltoshtruese, nje per eskavator dhe nje Rrul Vibrues/Grejder, per te

cilet duhet te paraqitet : Kontrata e punes e vlefshme, deshmi e aftesive profesionale e vlefshme,

librezat e punes, si edhe duhet te figuroje ne listepagesat e shoqerise ofertuese per te pakten

tre muajit e fundit. Subjekti “Sark” sh.p.k ka paraqitur dokumenta per te vertetuar qe ka te

punesuar tre manovratore dhe konkretisht Z. Bashkim Zenunaj, Z Pirro Gjoncaj, dhe Z

Taulant Xhafa. Per Z. Bashkim Zenunaj nuk eshte paraqitur deshmia e aftesise profesionale e

leshuar nga institucionet perkatese sipas modaliteteve te urdherit me nr.109, date 05.08.2013 te

MPPT. Ndersa Z. Pirro Gjoncaj nuk figuron ne listepagesat e shoqerise gjate tre muajve te

fundit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Bahas” sh.p.k , me adrese ne

Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Tefta Tashko Koço, Pallati LIM-EM, Kati 1, Shkalla 2,

Ap.3 , me Nipt J61827083D , me administrator Bashkim Hasmuça ,] se oferta e paraqitur, me

një vlerë të përgjithshme prej [3’328’580 ( tre milion e treqind e njezet e tete mije e peseqind e

tetedhjete) ) ]leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kruje] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [ NUK KA ], 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 29.10.2018



Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax 00355 511 2 21 70 E-Mail info@kruja.gov.al

Ankesa: ka ose jo : [ Po ]

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të

Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në

bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Krujë, u paraqit ankesë

sipas formularit përkatës me nr.6601 Prot date 02.11.2018 nga Operatori ekonomik“Sark ‘’sh.p.k

dhe me shkresen nr.6601/1 date 08.11.2018 i eshte kthyer pergjigje Operatorit ekonomik “Sark ‘’

sh.p.k .

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ARTUR BUSHI


