
BASHKIA GJIROKASTËR

Nr ________Prot Gjirokastër më
___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data .31.03.2020

Për: “Gezim Sino me NIPT K42611783G me adrese Gjirokaster lagjia blloku I furrave rruga

nacionale Gjirokaster Tepelene godine 1 kateshe nr pasurie 11/67 zona kadastrale 8541

Procedura e prokurimit: Tender i hapur (mallra)

Numri i referencës së procedurës: Ref:47155-01-08-2020

Numri i referencës së procedurës/ Lotin 5 Fruta perime (zarzavate) : Ref:47166-01-08-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje ushqimesh per kopshtet, çerdhen dhe konviktin per

vitin 2020 e ndare ne 6 Lote”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [13.01.2020] [01]

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. OE Gezim Sino me NIPT K42611783G.Vlera e ofruar e ofertes eshte 2.504.997 (dy million e

peseqind e kater mije e nenteqinde e nentedhjete e shtate) leke pa tvsh

2. OE Sofia Myftari me NIPT K42611766Q.Vlera e ofruar e ofertes eshte 2.497.551 (dy million e

katerqind e nentedhjete e shtate mije e peseqind e pesedhjete e nje ) leke pa tvsh

3. OE Ferit Myftari me NIPT K32508611I.Vlera e ofruar e ofertes eshte 2.515.538 (dy million e

peseqind e pesembedhjete mije e peseqind e tridhjete e tete ) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE Sofia Myftari me NIPT K42611766Q

2. OE Ferit Myftari me NIPT K32508611I

Përkatesisht për arsyet e mëposhtme:



1. OE Sofia Myftari me NIPT K42611766Q.Vlera e ofruar e ofertes eshte 2.497.511 ( dy milon

e katerqind e nentedhjete e shtate mije e peseqind e njembedhjete) leke pa tvsh Nga shqyrtimi

dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare te paraqitura,

rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi te kriteret e vecanta te kualifikimit te

percaktuara ne DST si me poshte:

 Mungon licenca Kat.II.1.A.1, kerkuar ne paragrafin nr.2 te pikes nr.2.2 per kapacitetin

ekonomik dhe finaciar, loti nr .5.

 Mungon ( Kontrate Qiraje, Kontrate dhurimi, Kontrate Bashkepunimi) te Ambjentit te

Pershtatshem per tregetimin e artikujve objekt prokurimi kerkuar ne paragrafin nr.4 te

pikes nr 2.2 per kapacitetin ekonomik dhe finaciar, loti nr.5, pasi dokumenti per pasurine

nr.27/6 ZK8541 eshte ne pronesi te Ferit Myftari , objekti “Lokal”.

 Mungon plotesimi i kushtit i kerkuar ne paragrafin nr 4 te pikes nr 2.2 per kapacitetin

ekonomik dhe Finaciar loti.nr 5 (ambjenti te plotesoj kushtet tekniko-teknologjike dhe te

jete jo me i vogel se 50m²) pasi ambjenti i marre me qera me kontrate nr.122 REP. dhe nr

.58 KOL date 23.01.2019 ndermjet qiradhensit Thoma Gega dhe qiramarresit Sofia

Myftari i jep me qera 20m².

 Mungon Leja higjeno-sanitare te mjetit ATP ( Jo Frigorifer) me targa AA137 AA

kerkuar ne paragrafin nr.5 te pikes 2.2 per kapacitetin ekonomik dhe finaciar, Loti nr. 5

 Per arsyet e mesiperme, mbeshtetur ne nenin 53 te ligjit 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin

publik , te ndryshuar, Operatori ekonomik “Sofia Myftari” skualifikohet.

2. OE Ferit Myftari me NIPT K32508611I.Vlera e ofruar e ofertes eshte 2.515.538 (dy million

e peseqind e pesembedhjete mije e peseqind e tridhjete e tete ) leke pa tvsh. Nga shqyrtimi dhe

kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor teknike, ekonomike e financiare te paraqitura,

rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi te kriteret e vecanta te kualifikimit te

percaktuara ne DST si me poshte:

 Mungon xhiro mesatare vjetore per tre vitet e fundit kerkuar ne paragrafin nr.1. Te

pikes nr. 2.2 per kapacitetin ekonomik dhe finaciar loti nr 5

 Mungon licenca Kat.II.1A.1, kerkuar ne paragrafin nr .2 te pikes nr.2.2 per kapacitetin

ekonomik dhe finaciar, Loti nr .5.

 Mungon pronesia ose ne perdorim kundrejt kontrates perkatese te noterizuar (

kontrate qiraje, kontrate dhurimi, kontrate bashkepunimi) te ambjentit te pershtateshem

per tregetimin dhe magazinimin e artikujve objekt prokurimi i kerkuar ne paragrafin nr.4

te pikes nr.2.2 per kapacitetin ekonomik dhe finaciar Loti nr .5.

 Mungon pronesia ose ne perdorim kundrejt kontrates perkatese te noterizuar, te pakten

nje automjet ATP ( Jo Frigorifer) leja higjeno- sanitare te mjetit, kerkuar ne paragrafin nr

. 5 te pikes nr 2.2 per kapacitetin ekonomik dhe finaciar, loti nr 5.

 Per arsyet e mesiperme, mbeshtetur ne nenin 53 te ligjit 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin



publik , te ndryshuar, Operatori ekonomik “Ferit Myftari” skualifikohet.

***

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE Gezim Sino me NIPT

K42611783G,me adrese Gjirokaster lagjia blloku I furrave rruga nacionale Gjirokaster

Tepelene godine 1 kateshe nr pasurie 11/67 zona kadastrale 8541, se oferta e paraqitur nga

ana juaj 2.504.997 (dy million e peseqind e kater mije e nenteqind e nentedhjete e shtate) leke pa

tvsh dhe 3.005.996,4 (tre million e pese mije e nenteqind e nentedhjete e gjashte presje

gjashte ) leke me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Gjirokaster Sheshi i Çercizit] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 diteve 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 [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 27.02.2020

Ankesa: ka ose jo:Ka patur ankese me Nr.2094 prot Dt 04.03.2020

(nëse ka) ka marrë përgjigje me Nr.2094/1 Dt 06.03.2020

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ÇLIRIM PUTO


