
____________________________________ __________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KURBIN

Nr. _____ prot. Laç, më _____.______.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 15.02.2019

Për: Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK, me numër NIPTI: J62426002Q,

përfaqësues me prokurë Z. Frederik Prodani, Adresa: Tiranë, Kashar, Koder Kashar,

Autostrada Tiranë Durres, Km 8.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike).

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Blerje materialesh kancelarike dhe Tonera, Bashkia Kurbin

Nr.ref.03573

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve):

2.955.000 (dy milion e nëntëqind e pesëëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Grand + të ardhura

Data e zhvillimit të tenderit: 22/01/2019

Kohëzgjatja e kontratës: nga data e lidhjes së kontratës deri në 31.12.2019.

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, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK, me numër NIPTI: J62426002Q,

përfaqësues me prokurë Z. Frederik Prodani, Adresa: Tiranë, Kashar, Koder Kashar,

Autostrada Tiranë Durres, Km 8.

Vlera e ofertuar: 2.277.311 (dy miljon e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e treqind e



njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “ADENIS KASTRATI”, me numër NIPTI:  L51611004I,

përfaqësuar nga administratori Z. Adenis Kastrati, Adresa: Tiranë Kamës Bathore,

Lagjia nr.4, Rruga Demokracia, Godina nr.29 kati I.

Vlera e ofertuar: 2.688.800 (dy miljon e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind)

lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “MIFEEL” Shpk, me numër NIPTI: L82916601N, përfaqësuar

nga administratori Z. Ferit Myftari, Adresa: Gjirokastër, Lagjia 18 shtatori, Rruga

Studenti, objekti Nr.27/6.

Vlera e ofertuar: 2.787.000 (dy miljon e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa

TVSH.

4. Operatori ekonomik “ADASTRA” Shpk, me numër NIPTI: L41826018M, përfaqësuar

nga administratori Zj. Kozeta Levendi, Adresa: Tiranë, Farke SELITE, Rezidenca

Kodra e Diellit Nr.2, Rruga Lejla Veranda, Godinë 4 katëshe me numër 109/9.

Vlera e ofertuar: 2.876.000 (dy miljon e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa

TVSH.

5. Operatori ekonomik “EUROPRINTY GROUP” Shpk, me numër NIPTI: L21621001I,

përfaqësuar nga administratori Z. Hajriz Zabeli, Adresa: Tiranë, Kashar, Njesia

Administrative Kashar, Rruga Nacionale Tiranë-Durres, Km 7.

Vlera e ofertuar: 2.889.000 (dy miljon e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa

TVSH.

6. Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”, me numër NIPTI: K42617766Q,

përfaqësuar nga administratori Zj. Sofia Myftari Adresa: Gjirokastër, Lagjia 18 shtatori,

Godinë një katëshe, përballë me Fakultetin Ekonomik.

Vlera e ofertuar: 2.897.000 (dy miljon e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa

TVSH.

7. Operatori ekonomik “SINANI TRADING” SHPK me numër NIPTI:  J64103483H,

përfaqësuar nga administratori Z. Ledion Sinani, Adresa: Fier Lushnje Lagjja Xhevdet

Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria nr 1957/3, prane

Fabrikes se Qumeshtit.

Vlera e ofertuar: 2.950.090 (dy miljon e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e nëntëdhjetë) lekë

pa TVSH.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike).

Ka patur operator të kualifikuar:

1. Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK, me numër NIPTI: J62426002Q,

përfaqësues me prokurë Z. Frederik Prodani, Adresa: Tiranë, Kashar, Koder Kashar,



Autostrada Tiranë Durres, Km 8.

Vlera e ofertuar: 2.277.311 (dy miljon e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e treqind e

njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Ka patur operator të s’ kualifikuar:

1. Operatori ekonomik “ADENIS KASTRATI”, me numër NIPTI:  L51611004I,

përfaqësuar nga administratori Z. Adenis Kastrati, Adresa: Tiranë Kamës Bathore,

Lagjia nr.4, Rruga Demokracia, Godina nr.29 kati I.

Vlera e ofertuar: 2.688.800 (dy miljon e gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind)

lekë pa TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Adenis Kastrati”, nuk kualifikohet pasi nuk plotëson kriteret për

kontratë të ngjashme si më poshtë: Operatori ekonomik ka paraqitur për kontratë të

ngjashme Kontratën Nr.765/3 Prot, datë 27.04.2018 me Bashkinë Prrenjas, por nuk ka

paraqitur Vërtetim për realizimin me sukses të kësaj kontrate. Gjithashtu operatori

ekonomik nuk ka paraqitur Deklaratë ku merr përsipër furnizimin me të gjitha mallrat

sipas mostrave të cilat operatori i paraqet ditën e hapjes së procedurës. Përsa më sipër

operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk plotëson kriteret që Autoriteti Kontraktor ka

kërkuar në DST.

2. Operatori ekonomik “MIFEEL” Shpk, me numër NIPTI: L82916601N, përfaqësuar

nga administratori Z. Ferit Myftari, Adresa: Gjirokastër, Lagjia 18 shtatori, Rruga

Studenti, objekti Nr.27/6.



Vlera e ofertuar: 2.787.000 (dy miljon e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa

TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat në ditën e hapjes së proçedurës sipas

kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST.

3. Operatori ekonomik “ADASTRA” Shpk, me numër NIPTI: L41826018M, përfaqësuar

nga administratori Zj. Kozeta Levendi, Adresa: Tiranë, Farke SELITE, Rezidenca

Kodra e Diellit Nr.2, Rruga Lejla Veranda, Godinë 4 katëshe me numër 109/9.

Vlera e ofertuar: 2.876.000 (dy miljon e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa

TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat në ditën e hapjes së proçedurës sipas

kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST.



4. Operatori ekonomik “EUROPRINTY GROUP” Shpk, me numër NIPTI: L21621001I,

përfaqësuar nga administratori Z. Hajriz Zabeli, Adresa: Tiranë, Kashar, Njesia

Administrative Kashar, Rruga Nacionale Tiranë-Durres, Km 7.

Vlera e ofertuar: 2.889.000 (dy miljon e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa

TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat në ditën e hapjes së proçedurës sipas

kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST.

5. Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”, me numër NIPTI: K42617766Q,

përfaqësuar nga administratori Zj. Sofia Myftari Adresa: Gjirokastër, Lagjia 18 shtatori,

Godinë një katëshe, përballë me Fakultetin Ekonomik.

Vlera e ofertuar: 2.897.000 (dy miljon e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa

TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet



pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat në ditën e hapjes së proçedurës sipas

kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST.

6. Operatori ekonomik “SINANI TRADING” SHPK me numër NIPTI:  J64103483H,

përfaqësuar nga administratori Z. Ledion Sinani, Adresa: Fier Lushnje Lagjja Xhevdet

Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria nr 1957/3, prane

Fabrikes se Qumeshtit.

Vlera e ofertuar: 2.950.090 (dy miljon e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e nëntëdhjetë) lekë

pa TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat në ditën e hapjes së proçedurës sipas

kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

1. Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK, me numër NIPTI: J62426002Q,

përfaqësues me prokurë Z. Frederik Prodani, Adresa: Tiranë, Kashar, Koder Kashar,

Autostrada Tiranë Durres, Km 8.

Vlera e ofertuar: 2.277.311 (dy miljon e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e treqind e

njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3, Tel/Fax

00355/536/22 70, 22 39 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda



5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te

veprohet, siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i

ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 13.02.2019.

Ankesa: ka ose jo

Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Artur BARDHI


