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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. __________Prot Krujë, më 13.11.2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 13.11.2019 ]

Për: [‘‘EUROMEGA 2010” sh.p.k , me adrese ne Tirane Preze, me nr NIPT-i K91624505A
dhe administrator Z, Hair Shametaj]

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim.

Numri i referencës së procedurës: REF-39563-10-15-2019.

Fondi limit : 1’187’247 (njemilione e njeqind e tetedhjete e shtate mije e dyqind e dyzet e

shtate) lekë pa tvsh, vënë në dispozicion nga te Ardhurat e Bashkise Kruje + Transferta

Specifike.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘’Blerje detergjente për Bashkinë Krujë dhe Insitucionet e

varesisë’’

Kohëzgjatja e kontratës: : 15(pesembedhjete) dite nga data e nenshkrimit të kontratës .

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): NUK KA .

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:

 “ANBIM ” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Rruga “ Muhamet Gjollesha” me administrator

Petrit Jakupi, me nr NIPT-i L81618008J.
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 VLERA E OFRUAR= 699’999 ( gjashteqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e

nentedhjete e nente ) leke pa tvsh.

 ‘’EUROMEGA 2010” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Rruga “ Hamdi Pepa”, me
administrator Hair Shametaj, me nr NIPT-i K91624505A.

 VLERA E OFRUAR = 980.000 ( nenteqind e tetedhjete mije ) leke pa tvsh.

 “ATLANTIK 3” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Vore, me administrator Shpresa Hoxha,

me nr NIPT-i K22218003V.

 VLERA E OFRUAR= 997.650( nenteqind e nentedhjete e shtate mije e gjashteqind e

pesedhjete ) leke pa tvsh.

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar .

Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve të pergjithshme dhe të vecanta këto operatore
ekonomike të rendituar sipas kriterit përcaktues të ofertes fituese, cmimi me ulët operatoret
ekonomik si vijon:

 “ANBIM ” sh.p.k , me adrese ne Tirane, Rruga “ Muhamet Gjollesha” me administrator

Petrit Jakupi, me nr NIPT-i L81618008J.

 VLERA E OFRUAR= 699’999 ( gjashteqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e

nentedhjete e nente ) leke pa tvsh.

Për arsyet e poshtëshenuara:

- Sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi dhe konkretisht,nenit 56 te Ligjit Nr. 9643 date 20.11.2006

“ Per prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 66 te VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin

e rregullave te prokurimit publik”, si dhe te pikes 3.3.2 te DST citohet :

- Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon nëse

ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët sipas formulës së përcaktuar në

dokumentet standarde të tenderit. Përllogaritja e ofertës anomalisht të ulët bëhet në

mënyrat e mëposhtme:

- Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP,

oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% e fondit limit të

përllogaritur. - Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me

nenin 56 të LPP, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se

85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht
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të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara

se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. Në

çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe të dokumentojë me prova shkresore

sqarimet për elementin/elementet e veçanta të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56

të LPP.

Komisioni i vleresimit te ofertave i ngritur prane bashkise Kruje me urdherin Nr.6676 Prot ,

date 14.10.2019 per proceduren e prokurimit “ Blerje detergjente per Bashkine Kruje dhe

Institucionet e Varesise ”, gjate vleresimit veren se oferta e paraqitur nga subjekti me vlere

699.999 leke pa TVSH, ne baze te perllogaritjeve rezulton te jete nen vleren 85 % te mesatares

se ofertave te vlefshme qe eshte 758.666.65 leke pa TVSH dhe rrjedhimisht konsiderohet si

oferte anomalisht e ulet.

Persa me siper komisioni i vleresimit te ofertave prane autoritetit kontraktor, Bashkia Kruje,

kerkoi prej jush me ane te mesazhit elektronik ne daten 30.10.2019 duke i lene ofertuesit afat

deri ne date 01.11.2019, ora 16:00, per te depozituar shpjegimet per elementet e ofertes,

analizen e nxjerrjes se kostos per njesi per cdo product te preventivit etj, ne baze te ligjit.

Duke qene se deri me date 01.11.2019 nga ana e operatorit ekonomik nuk eshte paraqitur

pergjigje sipas kerkese se autoritetit kontraktor duke ezauruar afatet ligjore duke mos

argumentuar faktin e ofertes anomalisht te ulet.

Bashkia Kruje eshte e interesuar per kryerjen e procedurave te prokurimit sa me te hapura dhe

konkuruese persa i perket bazueshmerise ligjore dhe njekohesisht kerkon cilesi te mallrave

pikerisht sipas kerkesave te saj dhe ne baze te kesaj metodologjie per perllogaritjen e fondit limit

eshte bere dhe studimi i cmimeve ne treg per mallrat e preventivit .

Persa me siper oferta e paraqitur nga subjekti “Anbim” shpk konsiderohet si oferte anomalisht e

ulet ne te gjithe komponentet e saj duke mos bindur autoritetin kontraktor garancine e cilesise se

kerkuar te mallrave ne raport me cmimet e paraqitura nga ofertuesi.

Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta keto
operatore ekonomike te rendituar sipas kriterit percaktues te ofertes fituese, cmimi me
ulet operatoret ekonomik si vijon:

1.‘’EUROMEGA 2010” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Rruga “ Hamdi Pepa”, me administrator
Hair Shametaj, me nr NIPT-i K91624505A.

 VLERA E OFRUAR = 980.000 ( nenteqind e tetedhjete mije ) leke pa tvsh.

2.“ATLANTIK 3” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Vore, me administrator Shpresa Hoxha, me nr

NIPT-i K22218003V.

 VLERA E OFRUAR= 997.650( nenteqind e nentedhjete e shtate mije e gjashteqind e
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pesedhjete ) leke pa tvsh.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se [‘’EUROMEGA 2010” sh.p.k,

me adrese ne Tirane, Rruga “ Hamdi Pepa”, me administrator Hair Shametaj, me nr NIPT-i

K91624505A.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 980’000 (nenteqind e

tetedhjete mije ) leke pa t.v.sh /pikët totale të marra [ska ], është identifikuar si oferta e

suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje, Qender Sheshi ‘’Mustafa Merlika

(Kruja), prane Zyres se Njesise se Prokurimeve ] 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 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 [997’650 nenteqind e nentedhjete e shtate mije e gjashteqind e pesedhjete], 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 : 05.11.2019

Ankesa: ka ose jo: { JO }

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të

Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në

bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Krujë, nuk u paraqit

asnjë ankesë sipas formularit përkatës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi: Genc Halili
Nr ekzemplarëve:2/k
Datë : ............/............./.2019


