
Shtojca 14

DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR SARANDE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Data 12.03.2019

Për:

1. “4S sh.p.k” me NIPT L64425401K, Adresa : Lushnje Lagja ”Xhevdet Nepravishta ”, Rruga ”
Cajupi ”, godina 1 kateshe , mbrapa shkolles ”Liri Kazazi” Nr 199.

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim , me mjete elektronike , mallra,
REF-05829-01-31-2019

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Lot 1 - Blerje artikuj Ushqime koloniale Loti 1 -REF-05834-01-31-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ““Furnizim me artikuj ushqimore – 3 lote " nga Drejtorise
Sherbimit Spitalor Sarande – Marreveshje Kuader - me disa operator ekonomik, ku të
gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj.

Fondi limit* i Marreveshjes Kuader Loti 1 : 2,965 leke (dymije e nenteqind e gjashtedhjete e
pese) leke pa TVSH ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të përllogaritura për njësi për
çdo artikull (lot), referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018 “Për përdorimin e
marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”të Agjencisë së Prokurimit
Publik.

Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë periudhës së marrëveshjes kuadër Loti 1:
453,500 (katerqind e pesedhjete e tre mije e peseqind ) leke

Kohezgjatja e kontrates : 12 muaj nga nenshkrimi i Marreveshjes Kuder

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  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të
ofruara:

LOTI 1

1.”4 S sh.p.k” NIPT L64425401K



Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1,775 (nje mije e shtateqind e shtatedhjete e

pese) Leke pa TVSH

2. “SOFIA MYFTARI sh.p.k” NIPT K42611766Q

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1,995( nje mije e nenteqind e nentedhjete e

pese) Leke pa TVSH

3. “MIFEEL sh.p.k.” NIPT L82916601N

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 2,750 ( dy mije e shtateqind e pesedhjete)

Leke pa TVSH

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

LOTI 1.

1. “SOFIA MYFTARI sh.p.k” NIPT K42611766Q

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

" Sofia Myftari " person fizik , ka dhene nje oferte si subjekt me vete , por ne vazhdim ka paraqitur nje
kontrate bashkepunimi te noterizuar me operatorin ekonomik " Soal " shpk dhe nje marreveshje
bashkepunimi me operatorin ekonomik " Alexmark " shpk , por qe te dyja nuk jane konform dhe sipas
percaktimit te bere ne nenin Nr 74“ Bashkimi i operatoreve ekonomike “pika 1,2 dhe 3 te VKM Nr 914
date 29.12.2014 , " Per rregullat e prokurimit Publik " , i ndryshuar ku thuhet se , (pika 1 e nemit 74) : - "
oferta mund te paraqitet nga nje bashkim operatoresh ekonomike , ku njeri prej te cileve perfaqeson te
tjeret gjate procedures dhe ne rast perzgjedhjeje edhe gjate zbatimit te kontrates.

Ne oferte duhet te percaktohet pjesa e sherbimit,punes ose furnizimit, qe do te kryeje sejcili nga anetaret
e ketij bashkimi " , ne rastin konkret, ne te dy marreveshjet nuk percaktohet perfaqesuesi i kesaj
marreveshje apo kontrate bashkepunime , nuk percaktohet pjesa e furnizimit qe do te kryeje sejcili nga
anetaret e ketij bashkimi dhe nuk thuhet ne asnje paragraf te tyre se cila eshte perqindja e pjesemarrjes
konkrete ne kete bashkim operatoresh. Po keshtu ne baze te pike 2 te nenit 74 , parcakton qarte se ; "
...Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të
përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.Pas krijimit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.

Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën
ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e
ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se
bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve
të këtij bashkimi". Asnje nga keto marreveshje bashkepunimi nuk eshte hartuar sipas percaktimeve te
mesiperme.

2. “MIFEEL sh.p.k.” NIPT L82916601N

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

" Mifeel " shpk , ka dhene nje oferte si subjekt me vete , por ne vazhdim ka paraqitur nje kontrate
bashkepunimi te noterizuar me operatorin ekonomik " Soal " shpk dhe nje marreveshje bashkepunimi me
operatorin ekonomik " Alexmark " shpk , por qe te dyja nuk jane conform dhe sipas percaktimit te bere ne



nenin Nr 74 “ Bashkimi i operatoreve ekonomike “pika 1,2 dhe 3 te VKM Nr 914 date 29.12.2014 , " Per
rregullat e prokurimit Publik " , i ndryshuar ku thuhet se , (pika 1 e nemit 74) : - " oferta mund te paraqitet
nga nje bashkim operatoresh ekonomike , ku njeri prej te cileve perfaqeson te tjeret gjate procedures dhe
ne rast perzgjedhjeje edhe gjate zbatimit te kontrates.

Ne oferte duhet te percaktohet pjesa e sherbimit,punes ose furnizimit, qe do te kryeje sejcili nga anetaret
e ketij bashkimi " , ne rastin konkret, ne te dy marreveshjet nuk percaktohet perfaqesuesi i kesaj
marreveshje apo kontrate bashkepunime , nuk percaktohet pjesa e furnizimit qe do te kryeje sejcili nga
anetaret e ketij bashkimi dhe nuk thuhet ne asnje paragraf te tyre se cila eshte perqindja e pjesemarrjes
konkrete ne kete bashkim operatoresh. Po keshtu ne baze te pike 2 te nenit 74 , parcakton qarte se ; "
...Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të
përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet
konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.Pas krijimit të bashkimit të operatorëve
ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës.

Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën
ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e
ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se
bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve
të këtij bashkimi " . Asnje nga keto marreveshje bashkepunimi nuk eshte hartuar sipas percaktimeve te
mesiperme.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

LOTI 1

1. “4S sh.p.k” me NIPT L64425401K, Adresa : Lushnje Lagja ”Xhevdet Nepravishta ”,
Rruga ” Cajupi ”, godina 1 kateshe , mbrapa shkolles ”Liri Kazazi” Nr 199.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera 1,775 ( njemije e shtateqind e
shtatedhjete e pese ) leke pa TVSH / Pikët totale të marra _ (me numra dhe fjalë)

***

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit], brenda 10( dhjete ) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të
lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.03.2019

Ankesa: ka ose jo - Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Drejtori

Tajar LAKO


