
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE,BASHKIA KORÇE

Date 18.03.2019

Për: Shqerine, “HEST” SH.P.K me NIPT L21527009H adresa : Korce Bulgarec Dishnice Rruga Korçe-
Bilisht, Km. i I, zona kadastrale 1491, nr.pasurie 212/79, 212/80, 212/78, 212/81.

Procedura e prokurimit: “Materiale elektrike”

Numri i referencës së procedurës/loti : REF-08386-02-15-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me materiale elektrike.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Shoqeria “ERVIN LUZI” P.F, NIPT K71707007Q me vleren:

4,390,000 (kater milion e treqind e nentedhjet mije)leke.

2. Shoqeria “KLOSI-R COMPANY” SH.P.K, NIPT L72120030I me vleren:

4,700,040 (kater milion e shtateqind mije e dyzet)leke.

3. Shoqeria “VASKE GAQI” P.F, NIPT K33729014R me vleren:

4,845,900 (kater milion e teteqind e dyzet e pese mije e nenteqind)leke.

4. Shoqeria “HEST” SH.P.K, NIPT L21527009H me vleren:

4,878,145 (kater milion e teteqind e shtatedhjet e tete mije e njeqind e dyzet e pese)leke.

5. Shoqeria “ADENIS KASTRATI” P.F, NIPT L51611004I me vleren:

4,880,000 (kater milion e teteqind e tetedhjet)leke.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqeria “ERVIN LUZI” P.F , per arsye se:1.Operatori nuk vërteton realizimin e furnizimeve te
ngjashme sipas kritereve te vecanta te kualifikimit, kapaciteti teknik pika 2.3 e dokumenteve te tenderit ne
te cilin kerkohen:
Përkapacitetinteknik:



Furnizime të ngjashme me vlere 40% te fondit limit të realizuara gjatë tre viteve të fundit .
Ne rast te pervojes te meparshme te realizuar me ente publike duhet te paraqitet kontrata shoqeruar me
vertetimin per realizimin e sukseshem te kontrates ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
Ne rast te pervojes te meparshme te realizuar me sektorin privat duhet te paraqiten fatura tatimore të
shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
Shuma e faturave te paraqitura nga operatori ekonomik eshte ne vleren 967,000 leke vlere e cila eshte me e
vogel se 40 % I fondit limit I cili perllogaritet te jete ne vleren 2,066,660.
2.Operatori nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve te maturuara te energjise elektrike per
muajin janar 2019 te cilat duhet te ishin shlyer brenda muajit shkurt 2019.
Mostrat e paraqitura:
1-Nuk eshte sjelle moster te kabllit PVC 2x2.5 mm2 ,3x1.5 mm2 ,3x2.5 mm2.
2-llamba led 220V,15W E 27, 25.000 ore pune te kerkuar ne specifikimet teknike,
Llamba e paraqitur nga ky subjekt nuk permbush kushtin e jetegjatesise se llambes.
Modeli i paraqitur nga subjekti ka 15.000 ore pune.
3- Llamba 400W per prozhektore ,sipas specifimieve teknike duhet te kete klasen A te energjise.
Modeli i paraqitur nga subjekti , 400W, 220V,E 40 MH ,nuk ka asnje te dhene ne lidhje me prodhuesin dhe
klasen e energjise.
4-Nuk ka moster per shiritin led petashuk.
5-Shirit led tubolar eshte paraqitur ne nje gjatesi rreth 30 cm dhe nuk ka asnje te dhene.
Nga shqyrtimi i ofertes ekonomike te kesaj shoqerie per gabime aritmetikore, rezultoi se oferta ishte e
rregullt dhe nuk kishte gabime aritmetike.

2. Shoqeria “KLOSI-R COMPANY” SH.P.K, per arsye se:
Nuk jane paraqitur mostra te materialeve ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit kapaciteti
teknik pika 2 ku percaktohet:
2. Operatorët ekonomikë duhet te dorezojne :
a) Operatori duhet te paraqese mostra te materialeve.
Mostrat duhet te dorezohen me nje shkrese percjellese ne Ndermarrjen e Sherbimeve Publike Bashkia Korce
,ne zyren e protokoll-arkivit,brenda dates 01.03.2019 ora 09:30. Mos dorezimi I mostrave brenda ketij afati
do te sjelle skualifikimin e operatorit pjesemarres.

3. Shoqeria “VASKE GAQI” P.F per arsye se:
Mostrat e paraqitura:
1-Kabllot elektrike te kerkuara ne tender duhet te kene tregues per 1m gjatesi me boje te dukshme.
Mostrat e paraqitura nga operatori "Power Electrik" jane sjelle ne gjatesi prej 10 -20 cm dhe te shkruara me
dore .
2-Llamba 400 W per prozhektore sipas specifikimeve teknike duhet te jete klasa A e energjise.
Llamba 400 W e sjelle nga firma nuk e permbush kete kriter te specifikimeve teknike.
Kjo llambe eshte klasa B e energjise.
3- Llamba 250W per prozhektore sipas specifikimeve teknike duhet te jete klasa A e energjise.
Llamba 250 W e sjelle nga firma nuk e permbush kete kriter te specifikimeve teknike.
Kjo llambe eshte klasa B e energjise.
4 -Llamba 150 W per prozhektore sipas specifikimeve teknike duhet te jete klasa A e energjise.
Llamba 150 W e sjelle nga firma nuk e permbush kete kriter te specifikimeve teknike.
Kjo llambe nuk ka klase energjie.
5- Mungon ushqyesi per 24V i shiritit led.

3. Shoqeria “ADENIS KASTRATI” P.F per arsye se:
Nuk jane paraqitur mostra te materialeve ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit kapaciteti



teknik pika 2 ku percaktohet:
2. Operatorët ekonomikë duhet te dorezojne :
a) Operatori duhet te paraqese mostra te materialeve.
Mostrat duhet te dorezohen me nje shkrese percjellese ne Ndermarrjen e Sherbimeve Publike Bashkia Korce
,ne zyren e protokoll-arkivit,brenda dates 01.03.2019 ora 09:30. Mos dorezimi I mostrave brenda ketij afati
do te sjelle skualifikimin e operatorit pjesemarres.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “HEST” SH.P.K, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 4,878,145 (kater milion e teteqind e shtatedhjet e tete mije e njeqind e dyzet e
pese) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes se Sherbimeve Publike,Bashkise Korçë
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa per lidhjen e kontrates.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet 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 : 07.03.2019

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ILIRJAN DINELLARI


