
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të publikohet në

buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13
Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:Kërkese për propozim(prokurim publik me mjete elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):“ Blerje pajisje të Teknologjisë së
Informacionit dhe Komunikimit (TIK) “.

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-41601-10-30-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 2 495 991 (Dymilion e katerqind e nentedhjete e
pesemije e nenteqind e nentedhjete e nje) lek pa tvsh.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë .

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 2 019 000 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 11.11.2019 Ora 10:00..Vendi:Njesia e Prokurimeve Publike
Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“ PC STORE”sh.p.k.Adresa:Rruga e Dibres-
Tirane,NUIS L 01606034 A

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 27 / 11 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:“ PC STORE”sh.p.k.Adresa:Rruga e Dibres-Tirane,NUIS L 01606034 A

-Proçedura e prokurimit: Kerkese për Propozim .

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe

Komunikimit (TIK)”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41601-10-30-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 2 495 991 (Dymilion e katerqind e nentedhjete e

pesemije e nenteqind e nentedhjete e nje) pa tvsh

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme.

-Afati i përfundimit të realizimit te furnizimit: 30(tridhjete)dite kalendarike.

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 04.11.2019 nr.44.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 11.11.2019 Ora 10:00.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1.Operatori ekonomik “ Tim ” sh.p.k, perfaqesuar nga administratori z.Mehdi Bekteshi me

NUIS K 46523066 Q

Vlera 1 495 000 leke pa tvsh ( Njemilion e katerqind e nentedhjete e pesemije leke )

2.Operatori ekonomik “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k, perfaqesuar nga administratori z. Pier

Joti me NUIS K 81503063 B

Vlera 1 950 200 leke pa tvsh ( Njemilion e nenteqind e pesedhjetemije e dyqind leke )

3-Operatori ekonomik ”PC STORE”sh.p.k. perfaqesuar nga administratori z.Vitator Mehmeti,

me NUIS L 01606034 A

Vlera prej 2 019 000 leke pa tvsh(Dymilion e nentembedhjetemije leke)

4-Operatori ekonomik ” KALLFA”sh.p.k. perfaqesuar nga administratori z. Gëzim Kallfa, me

NUIS J 71406006 Q

Vlera prej 2 200 000 leke pa tvsh(Dymilion e dyqindmije leke)



5-Operatori ekonomik ” ATOM”sh.p.k. perfaqesuar nga administratori z. Endri Luga, me NUIS

L 22203042 N

Vlera prej 2 224 300 leke pa tvsh(Dymilion e dyqind e njezet e katermije e treqind leke)

6-Operatori ekonomik ” ZEQIRI”sh.p.k. perfaqesuar nga administratori z. Pajtim Zeqiraj, me

NUIS J 67902827 A

Vlera prej 2 330 000 leke pa tvsh(Dymilion e treqind e tridhjetemije leke)

Ka ofertues te skualifikuar.

1-U skualifikua operatori ekonomik “ TIM ” sh.p.k per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur kataloget e mallit

-Nuk keni paraqitur Diplomen e Inxhinierit

-Formulari i ofertes nuk eshte sipas shtojces nr.1 te DST

2-U skualifikua operatori ekonomik “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur shtojcen nr.7 Deklarata për konfliktin e interesit

-Nuk keni paraqitur vertetimin leshuar nga OSHE per pagesen e detyrime te energjise elektrike

-Diploma e inxhinierit nuk eshte e fushes se kerkuar sipas DST

-Kataloget e mallit nuk jane te markuar.

3-U skualifikua operatori ekonomik “KALLFA” sh.p.k per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur Certifikaten ISO 27001:2013

4-U skualifikua operatori ekonomik “ZEQIRI” sh.p.k per keto arsye:

-Fotokopja color nuk i ploteson spec teknike sipas specifikimeve te kerkuara ne DST

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ”PC STORE”sh.p.k. perfaqesuar

nga administratori z.Vitator Mehmeti, me NUIS L 01606034 A L.Adresa: Rruga e Dibres-

Tirane, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 2 019 000 leke pa tvsh(Dymilion e

nentembedhjetemije leke) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te sillni vertetim origjinal te IBANIT te

muajit te fundit si dhe gjithe dokumentacionin ligjor,ekonomik dhe teknik qe keni hedhur ne

sistemin elektronik te APP,origjinal ose te noterizuar,te numerizuar dhe te inventarizuar.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 19.11.2019.

Ankesa.Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI


