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

BASHKIA DURRËS

NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

Nr.______ Prot Durrës, më___.___.2019

LËNDA : Njoftim Fituesi

NGA : NDËRMARRJA SHËRBIMEVE KOMUNALE DURRËS

PËR : Firma ZEQIRI SHPK

me adresë : Fier, Lagjja Bishanak, Rruga Skenderbeu, Zona Kadastrale 5532, Banese private, Pasuria
nr. 1/1088, Kati Ire, me administrator Pajtim Zeqiraj, me NIPT J67902827A.

Proçedura e prokurimit: Proçedurë kërkesë për propozim

Nr.references proçedures/lotit: REF – 16898-04-05-2019

Objekti : Blerje Vegla Pune
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Fondi limit 2.480.000 lekë pa TVSH

Sasia e mallit do te jete sipas DST

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit : 24.04.2019 ORA 11.00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [15.04.2019] [Numri 15]

ka dalë njoftimi i kontratës së këtij tenderi.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme  
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1. Emri i plotë i shoqerisë : “Zeqiri” shpk

Numri i NIPT-it J67902827A

Vlera (me numra dhe fjalë)

2.088.000 lekë (dy million e tetedhjete e tete mij lekë) pa tvsh

2.Emri i plotë i shoqerisë : “Power Industries” shpk

Numri i NIPT-it L51706022H

Vlera (me numra dhe fjalë)

2.290.000 lekë (dy million e dyqind e nentedhjete mije lekë) pa tvsh

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Përkatesisht per arsyet e meposhteme:

1. Ofertuesi Ra-Mi Kompani shpk me perfaqesues ligjor znj. Blerta Nika me nr. NIPT:
L61327009F, me vlere te ofertes 1.600.000 lekë ka përmbushur kërkesat për kualifikim te
kerkuara ne dokumentat standarte te tenderit, KVO vendos qe ofertuesi te skualifikohet,
pasi operatori ekonomik ka paraqitur kerkese me date 26.04.2019 ne sistemin e APP-se, me
ane te se ciles kerkon qe te heqi dore nga pjesmarrja e tij ne kete procedure tenderi. Kerkesa
e Operatorit Ekonomik u morr parasysh.

2. Ofertuesi Eril B&B shpk me perfaqesues ligjor z. Tedi Spahi me nr. NIPT: L81426509M
me vlere te ofertes 1.875.360 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara
ne dokumentat standarte te tenderit, KVO vendos qe ofertuesi te skualifikohet. Mungon ISO
9001:2015; ISO 14001:2015; Oferta Teknike, Bilanci i vitit 2016, 2017; Deklarata e
transportit.

3. Ofertuesi Kupa shpk me perfaqesues ligjor z. Shkelqim Kupa me nr. NIPT: K51615512C
me vlere te ofertes 2.156.250 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara
ne dokumentat standarte te tenderit, KVO vendos qe ofertuesi te skualifikohet. Mungon
Oferta teknike.

4. Ofertuesi Luar Bros shpk me perfaqesues ligjor z. Luan Zejnati me nr. NIPT:
L72322004M me vlere te ofertes 2.182.460 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për
kualifikim te kerkuara ne dokumentat standarte te tenderit, KVO vendos qe ofertuesi te
skualifikohet. Mungon Bilanci i vitit 2016.
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Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerinë Zeqiri shpk me adresë : Fier, Lagjja

Bishanak, Rruga Skenderbeu, Zona Kadastrale 5532, Banese private, Pasuria nr. 1/1088, Kati Ire, me

administrator Pajtim Zeqiraj, me NIPT J67902827A, me ofertë ekonomike 2.088.000 lekë pa tvsh dhe

2.505.600 lekë me tvsh , është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Ndërmarrjes Shërbimeve Komunale Durrës lagja 4
Rruga Egnatia] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, por jo më vonë se
30 (tridhjetë) ditë nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

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

i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2.290.000 lekë (dy million e

dyqind e nentedhjete mije lekë) pa tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për

Prokurimin Publik”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.04.2019

Ankesa: ka ose jo KA PATUR (ardhur me date 06.05.2019)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 09.05.2019.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTUES

Shpëtim Hidri
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