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BASHKIA SARANDË

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

16.04.2019

Për: [“ SINANI TRADING ” SHPK ME NIPT (NUIS): J64103483H, Adresa : Fier,
Lushnje,Lagja : “Xhevdet Nepravishta ”,Rruga “Iljaz Ahmeti”,magazinë një katëshe ,pasuria
nr.1957∕ 3,pranë Fabrikës së Qumështit ]

Procedura e prokurimit: “  Blerje ushqime për konviktin e shkollës së mesme profesionale
"A.Athanas ”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-07635-02-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

FondI limit 916 667 ( gjashtë qind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e
shtatë ) lekë pa TVSH

Kohëzgjatja nga nënshkrimi i kontratës deri më 31.12.2019.

Publikime të mëparshme (JO ): 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.“ 4S ” SHPK ME NIPT (NUIS): L64425401K. [ Adresa : Fier, Lushnje,Lagja : “Xhevdet

Nepravishta ”,Rruga “Çajupi ”,magazinë një katëshe ,mbrapa shkollës “Liri Kazazi”,nr.199]

Vlera : 784 150 (shtatë qind e tetëdhjetë e katër mijë e një qind e pesëdhjetë ) lekë pa TVSH.

2. “ SOFIA MYFTARI ” SHPK ME NIPT (NUIS): K42611766Q. [ Adresa : Gjirokastër,

Lagja “18 shtatori ”,Rruga “Reshat Kokalari”, nr.29∕23 ]

Vlera : 894 840 (tetë qind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetë qind e dyzet ) lekë pa TVSH.

3. “ SINANI TRADING ” SHPK ME NIPT (NUIS): J64103483H. [ Adresa : Fier,
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Lushnje,Lagja : “Xhevdet Nepravishta ”,Rruga “Iljaz Ahmeti”,magazinë një katëshe ,pasuria

nr.1957∕ 3,pranë Fabrikës së Qumështit]

Vlera : 915 750 ( nëntë qind e pesëmbëdhjetë mijë e shtatë qind e pesëdhjetë ) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “ 4S ” SHPK ME NIPT (NUIS): L64425401K. [ Adresa : Fier, Lushnje,Lagja : “Xhevdet
Nepravishta ”,Rruga “Çajupi ”,magazinë një katëshe ,mbrapa shkollës “Liri Kazazi”,nr.199]

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk përmbush kriteret e dokumenteve standarte .
Operatori ekonomik "4S" SHPK ,nuk plotëson kriterin 2.3.Për kapacitetin teknik, pika 3:
"Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 2(dy)mjete transporti, nga të cilat një frigoriferik
ATV,për transportin e produkteve ushqimore, në pronësi apo të marrë me qira, të vërtetuar me
dokumentacionin përkatës dhe të shoqëruar me lejen higjeno-sanitare, lejeqarkullimi, akt kolaudimi,
sigurimin e detyrueshëm të mjetit si dhe çertifikate transporti." Për plotësimin e këtij kriteri
operatori ekonomik ka paraqitur dy mjete :
-Mjeti me targa AA951SA , i llojit ATP, në pronësi të operatori ekonomik "4S"SHPK, për i cili nuk
shoqërohet me dokumentacion të plotë pasi i mungon Çertifikata e Transporti.
- Mjeti me targa AA839OB , i llojit ATV, i marrë me qera me Kontratën Nr.3621 Rep. Nr.2401 Kol.
datë 26.12.2017 nga operatori ekonomik "4S"SHPK, për i cili nuk shoqërohet me dokumentacion të
plotë pasi i mungon Çertifikata e Transporti.
Operatori ekonomik "4S" SHPK , nuk plotëson kriterin 2.3.Për kapacitetin teknik, pika 10 :
" 10.Për artikullin vezë, operatorët ekonomike duhet të paraqesin kontratë furnizimi me shoqëri
prodhuese të produktit.Për këtë të paraqitet edhe çertifikata e pronesise së vendit të ushtrimit të
aktivitetit, leja higjeno sanitare dhe liçensa nga QKL. , ",pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion.

2. “ SOFIA MYFTARI ” SHPK ME NIPT (NUIS): K42611766Q. [ Adresa : Gjirokastër,
Lagja “18 shtatori ”,Rruga “Reshat Kokalari”, nr.29∕23 ]

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk përmbush kriteret e dokumenteve standarte.

Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK , nuk plotëson kriterin 2.3.Për kapacitetin teknik,
pika 3:"Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 2(dy)mjete transporti, nga të cilat një
frigoriferik ATV,për transportin e produkteve ushqimore, në pronësi apo të marrë me qira, të
vërtetuar me dokumentacionin përkatës dhe të shoqëruar me lejen higjeno-sanitare, lejeqarkullimi,
akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të mjetit si dhe çertifikate transporti."
Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ka paraqitur dy mjete :
-Mjeti me targa AA137AA , i llojit Autoveturë, i marrë me qera me Kontratën Nr.419Rep. Nr.183
Kol. datë 20.02.2019 nga operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK, për i cili nuk shoqërohet
me dokumentacion të plotë pasi i mungon Çertifikata e Transporti,dhe leja higjeno-sanitare. - Mjeti
me targa AA845DS , i llojit ATV, i marrë me qera me Kontratën Nr.218 Rep. Nr.146 Kol. datë
16.01.2019 nga operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK, për i cili nuk shoqërohet me
dokumentacion të plotë pasi i mungon Çertifikata e Transporti.
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Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK , nuk plotëson kriterin 2.3.Për kapacitetin teknik,
pika 4 :"Operatori ekonomik pjesëmarrës të ketë në stafin e tij teknolog ushqimor me jo me pak se 5
vjet pune i përfshire ne list pagesat e shoqërisë,per kete duhet te paraqitet: kontratë pune, diplomë,
cv, librezë pune."Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK, nuk rezulton të ketë pjesë të
stafit teknolog ushqimor dhe nuk ka paraqitur dokumentacion përkatës për ta vërtetuar plotësimin e
këtij kriteri.Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK , nuk plotëson kriterin 2.3.Për
kapacitetin teknik, pika 8 dhe 9 :

" 8. Thertore në pronësi/përdorim të pajisur me:leje higjeno sanitare, License leshuar nga Qendra
Kombetare e Licensimit . Për thertoren të paraqitet vërtetim nga AKU lëshuar jo me vonë se 3 muaj
nga hapja e ofertave që thertorja është funksionale .Për produktet e mësiperme në rastin kur
operatori nuk e ka në pronësi/përdorim duhet që të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi ,
kontratë furnizimi të noterizuar, e cila të tregojë qartë lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe
prodhuesit ku ky i fundit duhet të përmbaje të dhëna të plota si: liçense, telefon, email, ëebsite, etj.,
kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi.
9. Serë për prodhimin e perimeve të freskëta në pronësi/përdorim të pajisur me: liçense lëshuar nga
Qëndra Kombëtare e Liçensimit. Për produktin e mësiperm në rastin kur operatori nuk e ka në
pronësi/përdorim duhet që të vërtetojë me marrëveshje bashkëpunimi kontratë furnizimi të
noterizuar ,e cila të tregojë qartë lidhjen e zyrtarizuar midis ofertuesit dhe prodhuesit ku ky i fundit
duhet të përmbajë të dhëna të plota si: liçense, telefon, email,ëebsite, etj., kjo e nevojshme për
Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi."

Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK për plotësimin e kriterit të pikës ka paraqitur një
aktmarrëveshje me Shoqërinë"ALEXMARK " SHPK ,të legalizuar me vërtetimin NR.255/1 Rep.
datë 30.01.2019 ,por nga verifikimi i dokumentacionit shoqërues rezulton se Shoqëria
"ALEXMARK " SHPK, nuk është e liçnsuar si "Thertore" por si subjekt icili tregëton me shumicë
mish,bulmet dhe nënprodukte të tij, pra nuk plotësohet ky kriter.
Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK për plotësimin e kriterit të pikës ka paraqitur një
aktmarrëveshje me Niazi Myftarin ,të legalizuar me vërtetimin NR.255/1 Rep. datë 30.01.2019 ,por
nga verifikimi i dokumentacionit shoqërues rezulton se Niazi Myftarin nuk ka në pronësi serë për
prodhimin e perimeve të freskëta ,por është shitës me pakicë., pra nuk plotësohet ky kriter.

Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK , nuk plotëson kriterin 2.3.Për kapacitetin teknik,
pika 10 : " 10. Për artikullin vezë, operatorët ekonomike duhet të paraqesin kontratë furnizimi me
shoqëri prodhuese të produktit.Për këtë të paraqitet edhe çertifikata e pronesise së vendit të ushtrimit
të aktivitetit, leja higjeno sanitare dhe liçensa nga QKL."
Operatori ekonomik " SOFIA MYFTARI "SHPK për plotësimin e kriterit të pikës 10 nuk ka
paraqitur asnjë dokumentacion

Komisioni i Vlerësimit të 0fertave pasi shqyrtoi në se ofertat përmbushin kërkesat ligjore,
administrative e kualifikuese, të përcaktuara në dokumentat e tenderit, shqyrtoi nëse këto oferta janë
me çmim anomalisht të ulët.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“ SINANI TRADING ” SHPK ME
NIPT (NUIS): J64103483H, Adresa : Fier, Lushnje,Lagja : “Xhevdet Nepravishta ”,Rruga “Iljaz
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Ahmeti”,magazinë një katëshe ,pasuria nr.1957∕ 3,pranë Fabrikës së Qumështit ]se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 915 750 ( nëntë qind e pesëmbëdhjetë mijë e shtatë
qind e pesëdhjetë ) lekë pa TVSH,është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Zyra Ekonomike e Arsimit, Bashkia Sarandë, Rruga
“Abedin Dino”, Lagjia Nr 1, Sarandë] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pese) diteve 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 [......], 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 28.03.2019

Ankesa: ka ose jo Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

FLORJANA KOKA


