
 

____________________________________ __________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA KURBIN 

 Nr. _____  prot.                                                            Laç, më _____.______.2017 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

Data 07.02.2017. 

Për:  Operatorin ekonomik: “LEKA-2007” Shpk, përfaqësuar nga Administratori Luigj 

LEKA 

 Adresa: Lezhë, superstrada Lezhë – Tiranë km i 4, godina me numër pasurie 131/44 , 

zona kadestrale nr.1986 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike). 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “BLERJE MJETESH TË RËNDA”. 

 

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) :   8.170.205 (tetë milion e njëqind e shtatëdhjetë 

mijë e dyqind e pesë) leke pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: Grand + Të Ardhura 

 

Data e zhvillimit të tenderit:               15/12/2016 

 

Kohëzgjatja e kontratës:  3 (tre) ditë e nenshkrimit te kontrates. 

 

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, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Leka- 2007”sh.p.k. me Nipt K77929501L me vlerë 7 

900 000  (shtatë milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH             (me numra dhe fjalë) 

 

 

 Është skualifikuar për shkak të dorëheqjes së paraqitur ofertuesi i mëposhtëm: 



 

1. Operatori ekonomik START COMPANY sh.p.k. , numri i NIPT-it L11614001S  

                 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Operatori ekonomik “START COMPANY” Shpk: 

 

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të 

ndryshuar ku  parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson 

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet 

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5, 

shkronja “a” të këtij ligji ku  parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a) 

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe  të  nenit 66, pika 3,  Kreu VII,  të Vendimit të 

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave 

verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin 

kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit,  oferta e këtij operatori 

ekonomik është refuzuar pasi: 

 

Me datë 10.01.2017 ky operator ka paraqitur pranë Bashkisë Kurbin “Kërkesë tërheqje nga 

Proçedura”. 

 * * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin ekonomik: “LEKA-

2007” Shpk, përfaqësuar nga Administratori Luigj LEKA 

Adresa: Lezhë, superstrada Lezhë – Tiranë km i 4, godina me numër pasurie 131/44 , zona 

kadestrale nr.1986 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3, Tel/Fax 

00355/536/22 70, 22 39 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te 

veprohet, siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 27.01.2017. 

Ankesa: ka ose jo 

Nuk ka patur  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

                                                           

           Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                           Artur BARDHI 

 


