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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PRRENJAS

Nr. _____prot. Prrenjas, më . .2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “Luar Bros” shpk, NIPT L72322004M me adrese: Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas,
Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1, me administrator Z.Luan Zejnati

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur – mallra”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42594-11-07-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje makineri për nevojat e bashkisë”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 45 datë 11 Nëntor 2019

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

Fondi limit: 9.920.000 (nente milion e nenteqind e njezete mije) lekë pa tvsh

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “Luar Bros” shpk me NIPT L72322004M me adrese: Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra
Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1, me administrator Z.Luan Zejnati me oferte ekonomike
9,870,000 (nëntë milion e tetëqind e shtatedhjete mijë) lekë pa TVSH.
2.“Eurogjici-Security” shpk me NIPT K31929010K, me adrese: Tirane Rruga Adem Jashari, Lagjia nr.8, Ndertesa 4,
Hyrja 10, Ap 3, Njesia Bashkiake nr.5 me administrator Z.Lavdrim Gjici, nuk ka paraqitur formular oferte ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

“Eurogjici-Security” shpk” me NIPT K31929010K, me adrese: Tirane Rruga Adem Jashari, Lagjia nr.8, Ndertesa 4,
Hyrja 10, Ap 3, Njesia Bashkiake nr.5 me administrator Z.Lavdrim Gjici.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:
- Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
- Nuk i plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara në DT.
- Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim.

Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm ekstraktin nga QKR dhe nuk ka paraqitur formular oferte si dhe
dokumentacionin e kërkuar në kriteret e pranim/kualifikimit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban dokumentat e kërkuara në
dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 66 të
VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për
Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se
oferta e OE “Eurogjici-Security” shpk” nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e
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cilesuar si ofertë të pavlefshme.
***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Luar Bros” shpk me NIPT
L72322004M me adrese: Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti
nr.1, me administrator Z.Luan Zejnati me oferte ekonomike 9,870,000 (nëntë milion e tetëqind e
shtatedhjete mijë) lekë pa TVSH dhe 11,844,000 (njembedhjete mije e teteqind e dyzete e kater) lekë me
TVSH se oferta e paraqitur prej tij është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Prrenjas sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 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 10.12.2019

Ankesa: Nuk ka ankesa.

Konceptoi:Merita Bitri (P/Prokurimet dhe Sektori Juridik)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

NURI BELBA
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