
 

 

Shtojca 13     

  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          21.10.2020 

Për: KLOSI-R COMPANY sh.p.k, 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 3, Rruga Tele Ndini, Pallati Nr.1, Kati 1 . NUIS L72120030I 

 

Procedura e prokurimit:  Kerkese per propozim  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71738-09-14-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kazane metalik me kapak per grumbullimin e 

mbeturinave nga 1700 lt.”  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. KLOSI-R Company sh.p.k,    L72120030I   

Vlera 6,720,000 ( gjashte milion e shtateqind e njezet mije ) leke pa tvsh 

 

2. Leka 2007 sh.p.k                      K77929501L 

Vlera 7.296.000 (shtate milion e dyqind e nentedhjete e gjashte mije ) leke pa tvsh  

 

3.  Luar Bros sh.p.k   L72322004M  

Vlera  7.083.600 (shtate milion e tetedhjete e tre mije e gjashteqind) leke pa tvsh 

 

4. Sark sh.p.k  K52531445H  

Vlera 6.960.000 (gjashte million e nenteqind e gjashtedhjete mije)leke pa tvsh  

 

5. Assoplast Albania (dege e shoqerise se huaj)  L71626028Q 

Vlera 7.320.000 (shtate milion e treqind e njezet mije) leke pa tvsh   

 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 



1. Sark sh.p.k  K52531445H  

Vlera 6.960.000 (gjashte million e nenteqind e gjashtedhjete mije)leke pa tvsh  

 

2. Leka 2007 sh.p.k                      K77929501L 

Vlera 7.296.000 (shtate milion e dyqind e nentedhjete e gjashte mije ) leke pa tvsh  

 

3. Assoplast Albania (dege e shoqerise se huaj)  L71626028Q 

Vlera 7.320.000 (shtate milion e treqind e njezet mije) leke pa tvsh   

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Sark sh.p.k  

Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1: 

a. Formulari i ofertes ekonomike nuk permban sasine, cmimin per njesi te artikullit dhe afati 

i vendosur nga operatori ekonomik eshte nr. 60, ndersa afati i vendosur nga Autoriteti 

Kontraktor eshte percaktuar 5 dite.  

b. Nuk ka paraqitur Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1; 

c. Nuk ka paraqitur Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në 

marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 5/1; 

 

Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3.1 pasi mungon 

Vertetimi i leshuar nga Bashkia Gjirokaster per realizimin e plotë dhe të suksesshëm te 

kontrates.  

 

Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3.3 Dokumentat e 

paraqitura jane ne gjuhe te huaj, te pa perkthyera dhe te panoterizuara.  

 

Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3.5 Mungon 

Certifikate Konformiteti.  

 

2.  LEKA 2007 sh.p.k  

 

Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1.dh) pasi vertetimi i 

leshuar nga FSHU nuk i permban te dyja adresat e ushtrimit te aktivitetit.  

 

Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3.1. pasi nuk ka 

paraqitur Vertetimin e realizimit te kontrates nga Bashkia Divjake.  

 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur deklaraten e kerkuar sipas pikes 2.3.2.  

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur një autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për 

produktet e ofruara kur përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose distributorit të autorizuar. Në 

rast se një autorizim paraqitet nga distributori i autorizuar, lidhja, bashkëpunimi i kontratës / 



furnizimit, ndërmjet distributorit të autorizuar dhe prodhuesit duhet të verifikohet, sipas kerkeses 

ne piken 2.3.3 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ISO 14001: 2015 për sistemin e menaxhimit të mjedisit, ose 

ekuivalent, të vlefshëm, i cili përfshin objektin të kontratës sipas pikes 2.3.4 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur një Certifikatë Konformiteti të ngjashme me mallrat e 

shitura. 

 

3. Assoplast Albania  

- Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e pergjithshme te kualifikimit Shtojca 5, pasi ne 

shtojcen 5 pika e trete eshte perjashtuar perfaqesuesi ligjor i emeruar me date 02.03.2005 Ermanno 

Morini.  

-Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1. Dh) pasi nuk ka 

paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.  

- Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3. Kapaciteti teknik 

pika 1, pasi nuk ka paraqitur furnizime te ngjashme sipas kerkeses ne vleren 40% te vleres qe 

prokurohet. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KLOSI-R Company sh.p.k, L72120030I 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 3, Rruga Tele Ndini, Pallati Nr.1, Kati 1 ] se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej [Vlera 6,720,000 ( gjashte milion e shtateqind e njezet mije ) leke pa tvsh 

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

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Eco Tirana sh.a Njesia bashkiake nr 9 rruga Muzaket 

, pallati Speed,hyrja 1 Ap 2 Tirane ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 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 përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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  09.10.2020 

 

Ankesa: ka ose jo JO  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Administrator i Deleguar  

Diego TESTI 



 


