
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KOLONJE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NJESIA E PROKURIMIT

Nr. 2907 Prot. Kolonjë, më 31 . 12
.2018

Për: PROSOUND Shpk

Adresa: Tiranë Rruga e Kavajes, ish Misto Mame, Zona Kadastrale 8240.

Procedura e prokurimit: Procedura Kërkesë për Propozim MALLRA me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës : REF-96509-12-04-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka për qëllim Blerje Sistem Fonie Shpenzime
paisje audio-vizuale ndësa kohëzgjatja është është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i
kontratës .

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  

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

1.Operatori Ekonomik LA BOHEME shpk K 41919004 J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1,199,000 ( Njëmilionenjëqindenëntëdhjetëenëntëmijë ) lekë pa Tvsh .

(me numra dhe fjalë)

2.Operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF L 47201206 I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1,249,000 ( Njëmilionedyqindedyzetëenëntëmijë ) lekë pa Tvsh.

(me numra dhe fjalë)

3.Operatori Ekonomik PROSOUND Shpk K 62320012 O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1,238,100 ( Njëmilionedyqindetridhjetëetetëmijëenjëqind ) lekë paTvsh.
(me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Operatori Ekonomik LA BOHEME shpk K 41919004 J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2.Operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF L 47201206 I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

1.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik LA BOHEME shpk NIUS K 41919004
J

a.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.2,Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi duhet
të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Operatori/et ekonomik duhet te paraqes-in certifikatat e meposhtme:

 Çertifikate per sistemin e menaxhimit te cilesise ISO 9001:2015/ ose
ekuivalente, (e vlefshme).

 Certifikate te Sistemit te Menaxhimit per Sherbimet e Teknologjise se
Informacionit ISO/IEC 20000-1:2011, ose ekuivalente, (e vlefshme).

Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese keto
certifikata. (ose ekuivalente) , në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes të shërbimeve, të
përcaktuara në akt marrëveshje ).

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik LA BOHEME shpk mungon dokumenti çertifikatë të Sistemit të
Menaxhimit për Sherbimet e Teknologjisë së Informacionit ISO/IEC 20000-1:2011, ose
ekuivalente, (e vlefshme), në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat
standarte të tenderit. .

b.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.5 Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi
duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
2.3.5 Operatori/et ekonomik duhet të paraqes-in për produktet e kërkuara dokumenta teknike ,
katalog ose skeda teknike.Nëse këto dokumenta nuk janë në gjuhën shqipe ,duhet të paraqiten të
përkthyera dhe noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në
dokumentave standarte të tenderit, sipas specifikimeve teknike.
Në katalog ose skeda teknike duhet të markohet në mënyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga
artikujt e kuotuar sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe specifikimet përkatëse sipas
të dhënave në DST. Katalogu ose skeda teknike të përmbajë karakteristikat teknike të çdo
artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i
ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Specifikimet teknike të
markës dhe modelit të kuotuar do të krahasohen me katalogun e paisjeve dhe specifikimet teknike
të DST për përputhshmërine e tyre).

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik ,rezulton se dokumentacioni i paraqitur nga
operatori ekonomik LA BOHEME shpk ,konkretisht kataloget janë paraqitur në gjuhë të
huaj dhe nuk janë të përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe,në kundërshtim me kriteret e
pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.



Sqarojmë se ,referuar parashikimeve të nenit 14,pika 2,të VKM nr.914,date 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik ”, i ndryshuar ku përcaktohet se: Në procedurat e
prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë, gjuha e përdorur është gjuha shqipe.Rrjedhimisht,
dokumentacioni i paraqitur duhet të ishte në gjuhë shqipe.

c.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.8 Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi duhet
të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
2.3.8 Operatori/et ekonomik duhet të kenë të punësuar të paktën 1 (një) punonjës të kualifikuar
Teknik Audio.
Për të cilin të paraqitet:
Diploma ose deshmi kualifikimi e leshuar nga një trup çertefikuese e akredituar në Republikën e
Sqipërisë si dhe të figurojë në listëpagesat për periudhën Janar 2018 – Shtator 2018 .

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik LA BOHEME shpk mungon dokumentacioni për të paktën 1 (një)
punonjës të kualifikuar Teknik Audio, në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në
dokumentat standarte të tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 46, pika
1,nenit 53, të Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” ( i ndryshuar), Kreu VII, Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme ofertën e
operatorit ekonomik LA BOHEME shpk pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet standarte të tenderit.

2.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF NIUS L 47201206
I

a. Në shtojcën 8,kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimi ofertuesi duhet të dorëzojë
dokumentet si më poshtë :
Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.
Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj
duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
vetëdeklaratën e lartpërmendur.
Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën
e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 5.



Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e
informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.
Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF mungon vetëdeklarata me shkrim e
subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 5, në kundërshtim me kriteret e pranimit
të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.

b. Në shtojcën 8,kriteret e veçanta të kualifikimi pika 1,gërma a ofertuesi duhet të dorëzojë
dokumentet si më poshtë :
Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF mungon deklarata mbi konfliktin e
interesit sipas Shtojcës 7, në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat
standarte të tenderit.

c.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.1,Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi duhet
të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Kopje të bilanceve të tre viteve të fundit ushtrimor (2015-2016-2017), të paraqitur në autoritetet
përkatëse dhe të konfirumara prej tyre.(Ne rastin e bashkimit te operatoreve ekonomike ky kriter
plotesohet nga secili anetar i bashkimit).

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF mungojnë kopje të bilanceve të dy viteve
ushtrimor (2015-2016), të paraqitur në autoritetet përkatëse dhe të konfirumara prej tyre, në
kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.

d.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.2,Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi
duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Operatori/et ekonomik duhet te paraqes-in certifikatat e meposhtme:

 Çertifikate per sistemin e menaxhimit te cilesise ISO 9001:2015/ ose
ekuivalente, (e vlefshme).

 Certifikate te Sistemit te Menaxhimit per Sherbimet e Teknologjise se
Informacionit ISO/IEC 20000-1:2011, ose ekuivalente, (e vlefshme).

Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese keto
certifikata. (ose ekuivalente) , në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes të shërbimeve, të
përcaktuara në akt marrëveshje ).

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF mungon dokumenti çertifikatë të Sistemit të
Menaxhimit për Sherbimet e Teknologjisë së Informacionit ISO/IEC 20000-1:2011, ose
ekuivalente, (e vlefshme), në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat
standarte të tenderit.

e.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.4,Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi duhet
të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Operatori/et ekonomik në ofertën ekonomike dhe teknike duhet të përshkruajë markën dhe
modelin e pajisjes që kuoton.

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF është konstatuar se nuk ka paraqitur për



produktet e kërkuara, ofertën teknike e cila duhet të përshkruante markën dhe modelin e pajisjes
që operatori ekonomik kuoton.Ka paraqitur vetëm ofertën ekonomike ,kjo në kundërshtim me
kriteret e pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.
f.Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.5 Kapaciteti Teknik , kandidati / ofertuesi duhet
të dorëzojë dokumentet si më poshtë :

2.3.5 Operatori/et ekonomik duhet të paraqes-in për produktet e kërkuara dokumenta teknike ,
katalog ose skeda teknike.Nëse këto dokumenta nuk janë në gjuhën shqipe ,duhet të paraqiten të
përkthyera dhe noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në
dokumentave standarte të tenderit, sipas specifikimeve teknike.

Në katalog ose skeda teknike duhet të markohet në mënyrë të qartë dhe të dallueshme secili nga
artikujt e kuotuar sipas modelit të deklaruar dhe të markohen edhe specifikimet përkatëse sipas
të dhënave në DST. Katalogu ose skeda teknike të përmbajë karakteristikat teknike të çdo
artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i
ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Specifikimet teknike të
markës dhe modelit të kuotuar do të krahasohen me katalogun e paisjeve dhe specifikimet teknike
të DST për përputhshmërine e tyre).

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik ,rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF, mungojnë dokumenta teknike katalog ose
skeda teknike për produktet e kërkuara,në kundërshtim me kriteret e pranimit të përcaktuara në
dokumentat standarte të tenderit. .

g.Në kriteret e veçanta të kualifikimit,pika 2.3.6 ; 2.3.7 ; 2.3.8 Kapaciteti Teknik , kandidati /
ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
2.3.6 Operatori/et ekonomik duhet të paraqes-in një deklaratë për mbulimin e periudhës së
garancisë së pajisjeve për një periudhë 1-vjeçare .

2.3.7 Operatori/et ekonomik duhet të paraqes-in një deklaratë për cilësinë dhe origjinën e mallit
dhe të deklarojë se në momentin e dorëzimit të mallit do ta shoqërojë atë me Certifikatën e
cilësisë dhe me Certifikatën e origjinës së mallit.

2.3.8 Operatori/et ekonomik duhet të kenë të punësuar të paktën 1 (një) punonjës të kualifikuar
Teknik Audio.
Për të cilin të paraqitet:
Diploma ose deshmi kualifikimi e leshuar nga një trup çertefikuese e akredituar në Republikën e
Sqipërisë si dhe të figurojë në listëpagesat për periudhën Janar 2018 – Shtator 2018 .

Nga verifikimi në sistemin e prokurimit elektronik ,rezulton se në dokumentacionin e paraqitur
nga operatori ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF,mungon dokumentacioni për plotësimin e
pikës 2.3.6 dhe 2.3.7 ndërsa për pikën 2.3.8 është dorëzuar vetëm dëshmia për teknik audio por
mungojnë listëpagesat për periudhën Janar 2018 – Shtator 2018, në kundërshtim me kriteret e
pranimit të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 46, pika
1,nenit 53, të Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” ( i ndryshuar), Kreu VII, Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme ofertën e
operatorit ekonomik Lumturi Haxhijosifi PF pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet standarte të tenderit.



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik PROSOUND
Shpk, me adresë: Tiranë Rruga e Kavajes, ish Misto Mame, Zona Kadastrale 8240, se oferta
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,238,100 ( Njëmilionedyqindetridhjetëe
tetëmijë enjëqind ) lekë paTvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë

Emri Bashkisë Kolonjë

Adresa Sheshi “ Rilindja ”

Tel/Fax +355 812 2 2225 ; +355 812 2 3173

E-mail bashkia.kolonje@gmail.com

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me
shkrim për lidhjen e kontratës.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,do të veprohet
në përputhje me nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.12.2018

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ILIA STEFO


