
Nr. ____ Prot. Cërrik, më 04.12.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: [DIXHI PRINT – AL sh.p.k, Tirane,Ambjentet e ish Kombinatit te Tekstileve]

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-43521-11-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Dekori i festave te fundvitit, 2019””

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [18.11.2019] [46]

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 “DIXHI PRINT - AL” sh.p.k me Nr.Nipt K72210003J me oferte me vlere
2000000 (dy milion) leke pa tvsh.

2. Operatori Ekonomik ”FREDI ELECTRONIC” SH.P.K me Nr.Nipt K91803020F me oferte me
vlere,1983000 (nje milion e nenteqind e tetedhjete e tre mije) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

FREDI ELECTRONIC” SH.P.K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. OE nuk ka depozituar ; dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Per kapacitetin teknik:

2. Operatori ekonomik duhet te provojë se disponon të paktën 1 (një) ambient, ku ushtron veprimtarine e
repartit te saldimit, për të cilin duhet te paraqese dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Dokumentacionin që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen si më poshtë:
 Dokumentacioni qe vërteton pronësinë:
- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj;

ose
- kontrata e shitblerjes;

ose
- kontrata e dhurimit;

ose
- çdo dokument tjetër me anë të së cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së

Shqipërisë.
 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen:
- Kontratë huaje.
 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:

Kontratë qiraje.

Operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacionin ne kundershtim me kerkesat per kualifikim,
pasi dokumenti bashkengjitur (certifikata per vertetimin e pronesise) provon qe behet fjale per
Apartament dhe jo ambient qe ushtron veprimtarine e repartit te saldimit.

3. Operatori ekonomik duhet të ketë jo më pak se 30 (tridhjete) persona të punësuar në sektorin e shërbimit
të ushqimit, të siguruar për periudhën Maj 2019 – Tetor 2019. Për të vërtetuar këtë pikë, operatori
ekonomik duhet të paraqese:

 Një vertetim nga administrata tatimore për numrin mesatar te punonjësve për periudhën Maj 2019 –
Tetor 2019

 Listepagesat (E-Sig 025) te konfirmuara nga Administrata Tatimore për periudhën Maj 2019 –
Tetor 2019.



Operatori ekonomik nuk ploteson kerkesen per fuqi punetore pasi nga listepagesat e paraqitura ne
sistemin elektronik numri i te punesuarve eshte me pak se 30 (tridhjete).

3.1 Dokumentacion qe provon staf te kualifikuar per 5 grupe montimi ne terren te paisur me
certifikime per punime ne lartesi

Operatori ekonomik nuk ploteson kerkesen pasi nk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje
kualifikimin e stafit per grupe montimi ne terren.

5.Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.
Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne
dispozicion operatorit ekonomik. Kerkohen te jene ne dispozicion keto mjete pune:

Nr Lloji i Makinerive Statusi Sasia
1 Lazer per prerje formash ne metal teknologji flete dhe

rrotative
në pronësi ose me qira Copë 1

2 Makineri per punime prerje dhe gdhendje druri 3D në pronësi ose me qira Copë 1
3 Te disponoje makineri per printime me bojera

ekologjike UV 5m gjeresi
në pronësi ose me qira Copë 1

 Për pajisjet teknike, te cilat jane ne pronesi te subjektit, duhet të paraqiten kontratat e shitblerjes dhe
faturat tatimore të shitjes, ndersa kur jane te marra me qera duhet të paraqiten kontratat e qerase, faturat
tatimore të shitjes dhe kontratat e shitblerjes. Faturat qe nuk jane sipas formatit te miratuar me tvsh
(faturat e biznesit te vogel) duhet te shoqerohen me kuponin tatimor.

Operatori ekonomik nuk ploteson kerkesen per kualifikim mbi disponueshmerine e makinerive.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [DIXHI PRINT – AL sh.p.k,
Tirane,Ambjentet e ish Kombinatit te Tekstileve] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
2000000 (dy milion) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Cërrik,Lagja Nr.2 Ruga “Gjimnazistet 1962”
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 [_________], 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 26.11.2019

Ankesa: s’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
K R Y E T A R I
Andis SALLA

Bashkia Cerrik, tel. 0581 222 63 – fax 0581 223 66, bashkiacerrik@yahoo.com

mailto:bashkiacerrik@yahoo.com

