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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: "Startrans" Shpk Fier

Adresa: FIER Lagjja 15 Tetori, Rruga Alfred Gjini, pallati Fred Gjini nr 2, kati zero, perballe O & P Shoping Center

Datë 20.11.2018

Procedura e prokurimit:Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-91440-10-25-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Transport dhe ngarkim zhavorr mali per shtrimin e
rrugeve në parcelat bujqësore (Zharrez+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  "SARK " Sh.p.k Fier, me nr.NIPT-i K52531415H ofron vlerën sipas

preventivit 1,005,730 (një milion e pesë mijë e shtatëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria "Startrans" Sh.p.k Fier, me nr. NIPT-i L43421404K ofron vlerën sipas

preventivit 1 220 542 (një milion e dyqind e njëzetë mijë e pesëqind e dyzetë e dy) lekë

pa TVSH.

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshtë :
1) Shoqëria “SARK” Sh.p.k, Fier kishte mangesi te dokumentave ligjore, konkretrisht:

Në pikën 5 në DST lidhur me dëshmitë për mjetet dhe pajisjet teknike, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratës:

a) Për mjetet kamion me targë AA283JU dhe AA590DF si edhe për eskavatorët e paraqitur,



2
Adresa : Lagja “Naftetari”, Rruga “Unaza”, Patos www.app.gov.al

mungojnë foto të mjeteve, si një kriter për vërtetimin e mjeteve në dispozicion.

b) Për mjetin me targë AA590DF është paraqitur një certifikatë transporti së cilës I ka
kaluar afati I vlefshmërisë.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se shoqeria "Startrans" Sh.p.k Fier
me nr. NIPT-i L43421404K me adresë Fier, Lagjja 15 Tetori, Rruga Alfred Gjini, pallati Fred
Gjini nr 2, kati zero, perballe O & P Shoping Center, ofron vlerën sipas preventivit 1 220 542
(një milion e dyqind e njëzetë mijë e pesëqind e dyzetë e dy) 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 12.11.2018

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Rajmonda BALILAJ


