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BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më
___/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 18.07.2019

Për: [Sark shpk me adres Fier Fier FIER Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,Fier, Rajoni nr 3,
Perball supermarket Lalaj]

Procedura e prokurimit:Kerkes per propozim (pune)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24087-05-28-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i rrugices Kapo Baco ne lagjen Varrosh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 03.06.2019 nr.22

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 NIPT _K52531415H . Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 543 940

(pese million e peseqind e dyzet e tre mije e nenteqind e dyzete ) leke pa TVSH dhe me

vlere te pergjithshme 6 652 728 (gjashte million e gjashteqind e pesedhjet e dy mije e

shtateqind e njezet e tete) leke me t.v.sh.

2. “Jogi” sh.p.k me NIPT _J63229478K .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 705 950 (pese

million e shtateqind e pese mije e nenteqind e pesedhjet) leke pa TVSH dhe me vlere te

pergjithshme 6 847 140 (gjashte milione e teteqind e dyzet e shtate mije e njeqind e

dyzete) leke me t.v.sh.

3. “Rosi” sh.p.k me NIPT _J69102223E .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 915 500 (pese

million e nenteqind e pesembedhjet mije e peseqind ) leke pa TVSH dhe me vlere te

pergjithshme 7 098 600 (shtate million e nentedhjet e tete mije e gjashteqind) leke me

t.v.sh.
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Rosi” sh.p.k me NIPT _J69102223E

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. “Rosi” sh.p.k me NIPT _J69102223E .Vlera e ofruar e ofertes eshte 5 915 500 (pese

million e nenteqind e pesembedhjet mije e peseqind ) leke pa TVSH dhe me vlere te

pergjithshme 7 098 600 (shtate million e nentedhjet e tete mije e gjashteqind) leke me

t.v.sh.. Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumentave administrative-ligjor teknike, ekonomike

e financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesite e meposhtme.

a. OE ROSI sh.p.k nuk ploteson piken 2.f te kritereve te vecanta te kualifikimit dhe me

konkretisht nuk ka paraqitur vertetim qe konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te

maturuara te energjise elektrike te kontratave me OSHEE. Pasi vertetimi i paraqitur nuk

verteton shlyerjen e detyrimeve per muajin Maj i cili duhet te ishte paguar deri ne dt e

prokurimit OE

b. Rosi shpk nuk permbush piken 2.d per kapacitetin ligjor pasi nuk ka paraqitur licence te

kategorise CZ/4 sikurse eshte kerkuar

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “SARK”

sh.p.k me NIPT _K52531415H me adres FIER Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,Fier,

Rajoni nr 3, Perball supermarket Lalaj, vlera e ofruar e ofertes eshte 5 543 940 (pese milion e

peseqind e dyzet e tre mije e nenteqind e dyzete ) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme

6 652 728 (gjashte milion e gjashteqind e pesedhjete e dy mije e shtateqind e njezet e tete) leke

me t.v.sh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Gjirokaster sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.

Autoriteti kontraktor do të ftojë operatorin ekonomik të shpallur fitues që të lidhë
kontratën menjëherë pas publikimit të njoftimit të fituesit, por në çdo rast
jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga data e këtij publikimi. Operatori
ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit
kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së
kërkesës,  ne zbatim te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 Për Miratimin e
Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar       



3

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 [ ], 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 28.06.2019

Ankesa: ka ose jo ; Nuk ka patur ankesa.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë :

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Vangjel MUÇO


