
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Dt:27.02.2020

Për: Anastas ISO person fizik adresa Goranxi Gjirokaster.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-49719-02-06-2020

Përshkrimi shkurtër i kontratësMirembajtje mjete transporti”

Kontrata fillon me lidhjen e kontrates dhe mbaron ne 31.12.2020
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 10.02.2020 Nr.5

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.Andrea Caca NIPTI:K83115601I

Vlera 1.473.300 (Nje milion e katerqind e shtatedhjete e tre mije e treqind)leke

2.Nedin Meçi NIPTI :L43428601K

Vlera 1.628.100(Nje milion e gjashteqind e njezete e tete mije e njeqind)leke

3.Anastas Iso NIPTI :K82523602U

Vlera 1.693.170 (Nje milion e gjashteqind e nendedhjete e tre mije e njeqind e shtatedhjete)leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Andrea Caca NIPTI:K83115601I

2.Nedin Meçi NIPTI :L43428601K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

I-Andrea Caca. nuk ka dorezuar dokumentacionin ligjor dhe ate Teknik ne perputhje me
Kerkesat e Pergjithshme dhe ato te Vecanta per Kualifikim, ashtu si jane kerkuar ne Dokumentat
Standarte te Tenderit.

1-Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur nje deklarate se ka nje pike servisi vendndodhja
e te cilit duhet te jete Brenda teritorit te Bashkise Dropull me keto kritere:
-Te jete I pajisur me kompjuter per diagnostikimin e mjeteve me fishe ne program universal.
Autoriteti kontraktor ka te drejten e verifikimit te te dhenave te kesaj deklarate.



-Vendndodhja e servisit te vertetohet me certifikaten e regjistrimit te biznesit.
2-Deklarata 1/1 per paraqitje oferte te pa varur eshte e pa plotesuar ne piken 6 nuk eshte
perzgjedhur asnje variant.

II-Nedin Meçi nuk ka dorezuar dokumentacionin ligjor dhe ate Teknik ne perputhje me
Kerkesat e Pergjithshme dhe ato te Vecanta per Kualifikim, ashtu si jane kerkuar ne Dokumentat
Standarte te Tenderit.
-Nuk ka ngarkuar asnje document perves formularit te ofertes.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE Anastas ISO. adresa Goranxi
Gjirokaster.

se oferta e paraqitur, me vlere 1.693.170 (Nje milion e gjashteqind e nendedhjete e tre mije e
njeqind e shtatedhjete)leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

pikët totale të marra [__100___]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Dropull zyra juridike sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10(dhjete) 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 përfundimta_____, 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 19.02.2020

Ankesa: nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i autoritetit kontraktor

Dhimitraq TOLI


