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                                                              BASHKIA MALIQ 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          (Para Procesit te Ankimimit) 

 

              Maliq më 16.03.2023 

Për:  OPERATORIN EKONOMIK  “SARK” shpk  

Adresa: Fier FierLagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,Fier,Rajoni nr3,Perball supermarket Lalaj. 

NIPTI: K52531415H 

 

Procedura e prokurimit: : Procedurë e Hapur e Thjeshtuar/Mall/Sistem elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59343-02-16-2023 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrugëve,çakëll,kripë” 

Afati i kontratës: 31.12.2023 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.17 datë 20.02.2023 

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. Operatori Ekonomik“SARK ” shpk 

-Adresa: Fier, Lagjia 8 shkurti, RrugaSkenderbeu,Rajoni Nr.3, perballe supermarket Lalaj.  

-NIPT-I :K52531415H 

-Vlera  eofertëssëofruar:1,730,000 (një milion e shtatëqind e tridhjetë  mijë ) lekë pa tvsh 

 

2. Operatori Ekonomik“AL-DOK” shpk 

 -Adresa: KorceUdenisht UDENISHT KomunaUdenisht, QafThane,prane hotel Odesa 

-NIPT-I :J64103601Q 

-Vlera  eofertëssëofruar: 2,060,200(dy milion e gjashtëdhjetë mijë e  dyqind) lekë pa  tvsh 

 

Operatori I skualifikuar : 

 

1. Operatori ekonomik “AL-DOK”shpk me vlerë të ofertës: 2,060,200 (dy milion e gjashtëdhjetë 

mijë e  dyqind) lekë pa  tvsh 

-Nuk plotëson kriteret përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me    objekt: 

:“Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrugëve ,çakëll, kripë ” 

 Konkretisht : 

Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.1 te kapacitetit teknik per pervojen e meparshme, 

Operatori ekonomik   ka paraqitur si pune te ngjashme “Blerje materiale per vepra ujore”  por 

zerat ne preventivin e punes se realizuar nuk jane te ngjashme me zerat ne preventivin e procedures 

se prokurimit me objekt :“Blerje material për mirëmbajtjen e rrugëve ,çakëll, kripë ”Per 

ketearsyepuna e ngjashme e paraqiturnukpermbush kapacitetin teknik per  pervoje te meparshme. 

 

 

 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “SARK”  shpk me 

NIPT K52531415H dhe adresë: Fier FierLagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,Fier,Rajoni 

nr3,Perball supermarket Lalaj, se oferta e paraqitur,me një vlerë të përgjithshme 1,730,000 (një 

milion e shtatëqind e tridhjetë  mijë ) lekë pa tvsh lekë pa tvsh pikët totale të marra  [_____] është 

identifikuar si oferta e suksesshme.   
 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 


