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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KAMËZ

Nr.____Prot. Kamez me
___.___.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik .” KTHELLA” shpk, me adrese : RRESHEN Kompleksi Kthella
Resort, Rruga "Shen Vicenso De Paolo", perballë varrezava të Qytetit Rreshen,*

* *
Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-06684-02-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion rruga blloku Kamza 4 (kufizuar nga rruget
Otavia, Meksika, paralel me Nazmi Kryeziun,vazhdim i Selanikut,Ankara,Selaniku).

Fondi limit 19,403,780(nëntëmbëdhjetë milion e katërqind e tremijë e shtatëqind e tetëdhjetë)
lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: : 62(gjashtëdhjetë e dy) ditë pune.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [11.02.2019] 6]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 11.03.2019
këta ofertues:
1. ” Liqeni VII”sha K01730502W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 18,858,360 lekë pa tvsh, dhe 22,630,032. lekë
me tvsh.

2. ” Sireta 2 F K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 17,777,777 lekë pa tvsh, dhe 21,333,332 lekë
me tvsh.

3.” Kacdedja” shpk K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 18,034,22 lekë pa tvsh, dhe 21,641,064 lekë me
tvsh.
4” KTHELLA”shpk J69303023D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 18,651,885 lekë pa tvsh, dhe 22,382,262 lekë me
tvsh.
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5.” SARK”shpk K52531415H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 14,510,038 lekë pa tvsh, dhe 17,412,046 lekë me
tvsh.

Operatore te skualifikuar

1. ” Sireta 2 F”shpk K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Per mjetin me targe AA548NX, i paraqitur si autobetoniere, i mungon certifikatat e
transportit te mallrave te rrezikshme;

 Per automjetin me targe AA907DD, nuk eshte paraqitur taksa vjetore e mjeteve, pasi ajo
eparaqitura skadon me date 18.1.2019;

 Per mjetin me targe DV3229A, certifikata e transportit te mallrave eshte ne emer te
personit fizik Edison Zaci; per mjetin me targe DV 3043A, certifikata e transportit te
mallrave eshte ne emer te Edison Zçi dhe Artyka II , me du NIPT-e; po ashtu edhe mjeti
me targe AA241UF dhe mjeti me targe AA182UF3.

2.” SARK”shpk K52531415H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Kontratat e ngjashmete paraqitura nuk permbushin kriterin e vleres, si veç e veç shtu
edhe te marra sebashku;

 Mjetet e marra me kontrate nga Aliko, jane me qira edhe per dy operatore te tjere
ekonomike;

 Kontrata e lidhur me date 15.06.2015, nuk ka te percaktuar bazen ligjore dhe menyren e
zgjidhjes se mosmarreveshjeve, gje e cila bind se kontrata eshte fiktive dhe per me teper
mban nje numer protokolli dhe jo dy, nga nje per secilin person. Bashkangjitur kesaj
kontrate eshte edhe nje dokument hyrje date 14.3.2008 per kamion Pastrim Rrugesh
autobot, por qe nuk eshte pasqyruar ne kontrate;

 Automjeti terheqes me targe AA673TY, eshte ne emer te Bashkim Godoleshi dhe
bashkangjitur ka certifikate te transportit te mallrave te leshuar nga "Bashkia e Keshillit
te Qarkut Tirane" per mjetin me targe AA471MJ ne emer te BIBA X;

 Deklarata doganore "Manifesti 2013 78, eshte per "pllaka porcelani, vibrator,
compaktor" dhe jo grejder siç eshte paraqitur nga ofertuesi;

 Per eskavator me goma eshte paraqitur foto, por s'eshte paraqitur asnje dokument per
automjetet qe shenohen ne rregjistrat publike

3.” Kacdedja” shpk K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Automjeti i sjelle si autobitumatrice nuk eshte i tille, dhe nuk eshte sjelle certifikate per
transport mallrash te rrezikshem.

 Per eskavatorin me goma te marre me qira nuk eshte paraqitur leje qarkullimi taksa,
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police sigurimi etj…

 Automjeti me targe TR 0344L, I paraqitur si kamioncine nuk eshte I tille per nga tonazhi

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori ekonomik
” KTHELLA” shpk, me adrese : RRESHEN Kompleksi Kthella Resort, Rruga "Shen
Vicenso De Paolo", perballë varrezava të Qytetit Rreshen,, se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej vlerë 18,651,885 lekë pa tvsh, dhe 22,382,262, se është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë
dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

***
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
18,858,360 lekë (pa TVSh) 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 03.04.2019
Ankesa: ka ose jo____JO__________

Nëpunesi i Autorizuar
Qemal ÇEJKU

__________________________

SEKRETAR I PERGJITHSHEM
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