
Adresa: Pustec, Korçë e-mail:bashkia.pustec@gmail.com Tel.
086792012

BASHKIA PUSTEC

SHTOJCA 15

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Pustec më 20.11.2019

Për: Operatorin EkonomikëMORAVA-L shpk

Adresa: Korce Drenove DRENOVE MBORJE
NIPTI: K33914013J
Procedura e prokurimit: KËRKESË PËR PROPOZIM/ MALLRA / SISTEM ELEKTRONIK

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41672-10-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje lëndë djegëse për ngrohje (dru zjarri)” /Afati i
kontratës: 3 (tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.44, datë 04.11.2019

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. Operatori ekonomik SINANI TRADING shpk

SINANI TRADING shpk: NIPTI: J64103483H
Vlera e ofertës: 990 000 (nëntëqindenëntëdhjetmijë) lekë pa tvsh.

2. Operatori ekonomik LENIS BISHNICA shpk

LENIS BISHNICA shpk: NIPTI: K84018602H
Vlera e ofertës: 997 920 (nëntëqindenëntëdhjeteshtatëmijë e nëntëqindenjëzet) lekë pa tvsh.

3. Operatori ekonomik MORAVA-L shpk

MORAVA-L shpk: NIPTI: K33914013J
Vlera e ofertës: 1 003 200 (njëmilionetremijëedyqind) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë të mëposhtëm përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik SINANI TRADING shpk

SINANI TRADING shpk: NIPTI: J64103483H

Operatori ekonomik SINANI TRADING shpk nuk plotëson pikën 2.3.3 Subjekti te jete i regjistruar ne
QKL dhe te jete i pajisur me licensen perkatese te ushtrimit te veprimtarise se tregetimit ose shfrytezimit te

lendeve drusore (Kodi III.7.A).

Operatori ekonomik Sinani Trading nuk plotëson pikën 2.3.4 Subjekti te jete i pajisur me Leje Mjedisore

(Kodi III.1.A).

Operatori ekonomik Sinani Trading nuk plotëson pikën 2.3.5 mbi numrin e nevojshem te punonjësve të

siguruar për zbatimin e kontrates.

Kjo te deshmohet me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore (ne menyre elektronike) per numrin e

punonjesve te siguruar per një punësim jo me te vogel se 2 punonjesish per periudhen Qershor 2019 –



Adresa: Pustec, Korçë e-mail:bashkia.pustec@gmail.com Tel.
086792012

Gusht 2019, te shoqeruar me formularet E-SIG 025/a, si dhe urdher –pagesat e shlyerjes se detyrimeve te

sigurimeve shoqerore.

Operatori ekonomik Sinani Trading nuk plotëson pikën 2.3.7 Ofertuesi duhet te deklaroje me ane te nje

deklarate qe ka gjendje apo mund te siguroje brenda periudhes se kerkuar sasine e kerkuar te mallit. Per te

provuar sa me siper duhet te paraqese: kontrate me Bashkite per shfrytezimin e lendeve drusore e shoqeruar

me leje shfrytezimi ose faturat tatimore shitje sipas legjislacionit ne fuqi nga shites Brenda ose jashte vendit,

Ose

Të ketë kontratë furnizimi me një subjekt që ka kontratë me Bashkitë për shfrytëzimin e materialit drusor e

shoqëruar me lejen e shfrytëzimit të materialit drusor që mundëson furnizimin me dru zjari për sasinë që

prokurohet.

2. Operatori ekonomik LENIS BISHNICA shpk

LENIS BISHNICA shpk: NIPTI: K84018602H

Vlera e ofertës: 997 920 (nëntëqindenëntëdhjeteshtatëmijë e nëntëqindenjëzet) lekë pa tvsh

Operatori ekonomik LENIS BISHNICA shpk nuk plotëson pikën 2.3.1 Furnizime me natyrë të njejte me
objektin qe prokurohet, të realizuara gjate tri viteve te fundit te aktivitetit te operatorit ekonomik, ne vleren

sa 40% e vleres se fondit limit qe po prokurohet.

Operatori ekonomik LENIS BISHNICA nuk plotëson pikën 2.3.5 mbi numrin e nevojshem te punonjësve të

siguruar për zbatimin e kontrates.

Kjo te deshmohet me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore (ne menyre elektronike) per numrin e

punonjesve te siguruar per një punësim jo me te vogel se 2 punonjesish per periudhen Qershor 2019 –

Gusht 2019, te shoqeruar me formularet E-SIG 025/a, si dhe urdher –pagesat e shlyerjes se detyrimeve te

sigurimeve shoqerore.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomikë MORAVA-L
shpk
Adresa: Korce Drenove DRENOVE MBORJE
NIPTI: K33914013J
,se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 003 200 (njëmilionetremijëedyqind) lekë pa

tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë BASHKISË PUSTEC, PUSTEC, KORÇË 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, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë
të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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: 12.11.2019

Ankesa: JO

AUTORITETI KONTRAKTOR
BASHKIA PUSTEC

KRYETARI

Pali KOLEFSKI
_____________________


