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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KAMËZ

Nr.____Prot. Kamëz më
___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “Company Riviera 2008”shpk, me adresë : KAMEZ Rruga
Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit Nr.1, .

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51947-02-28-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim KUN"Skejave"+KUN"Mustafa Lita"
Fondi limit : 10.977.123(dhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatëmije e njëqind e
njëzet e tre)lekë pa tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45(dyzet e pesë)ditë për pune.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [____.___.2020]
[_____]
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 30.03.2020
këta ofertues:

1. “Nika” shpk J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 8,200,260 lekë pa tvsh, dhe 9,840,312 lekë me
tvsh.

2. “Company Riviera 2008”shpk K81716011V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 10,889,816 lekë pa tvsh, dhe 13,067,779 lekë me
tvsh.

Janë te skualifikuar
Nika” shpk J76705047U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Per arsye te meposhtme:

 Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur deklarate per permbushjen e kritereve specifike

 Mungon libreza e punes per ing. Hidro Elsa Thano

 Ing.Myfit Ferhati nuk eshte ing.hidroteknik, por gjeolog. Mungon libreza e punes

 Ka paraqitur 2 teknik ndertimi nga 3 te kerkuar sipas DST
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 Nuk eshte paraqitur kontrate pune per karpentier, hidraulik, teknik topograf,punetor sipas kerkesave
ne DST

 Jane paraqitur vetem dy shofer pa deshmi drejtimi. Nuk jane paraqitur automakinist, eskavatorist.

 Koordinatori per sigurine qe keni paraqitur nuk ka diplomen, librezen e punes, si dhe nuk eshte Ing.
Pasi ne CV qe keni paraqitur thuhet qe eshte jurist.

 Nuk keni paraqitur grafikun e punimeve per afatin 45 ditor te kryerjeve te punimeve.

 Mungojne fotot e kamionit AA 103 LX

 Mungon certifikata e pronesise se autobotit

 Kamioni me targe SH 6271 E nuk ka certificate pronesie si dhenuk ka kontrollin teknik

 Mjetet e marra me qira tekshoqeria Elkri& CO shpk nuk kane asnje document qe vertetojne
pronesine e tyre.

 Nuk ka paraqitur asnje document per fadromen me goma dhe grejderin

 Mjeti me targe AA 328 HZ i ka mbaruar polica e sigurimit

 Mjeti me targe AA 698 DB nuk ka certificate per transport mallrash

 Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur license per transport mallrash

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin Operatori ekonomik
“Company Riviera 2008”shpk, me adresë : KAMEZ Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje,
Kthesa e Valiasit Nr.1,
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 10,889,816 lekë pa tvsh, dhe 13,067,779
lekë me tvsh, 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, procedura do
te anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet
publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.05.2020

Ankesa: ka ose jo____JO__________

Rakip SULI
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_________________________________________

KRYETAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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