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BASHKIA KURBIN

KRYETARI

Nr. ______ prot. Laç, më

___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 18.03.2020.

Për: Operatorin ekonomik “ INFOSOFT OFFICE” SHPK:

- Adresa: Tiranë, Kashar, Koder Kashar, Autostrada Tiranë Durres, Km 8.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”Mallra (Prokurim me mjete

elektronike).

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50734-02-17-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale kancelari dhe tonera për Bashkinë

Kurbin”.

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 2,391,625 (dy milion e treqind e

nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë.

Data e zhvillimit të tenderit: 02/03/2020

Kohëzgjatja e kontratës: Duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim në

31/12/2020.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

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

ofruara:

1. Operatori ekonomik “OFFICE PAPER” SHPK, me numër NIPTI L01524018M.

Vlera e ofertuar: 1,575,000 (një miljon e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa

TVSH.

2. Operatori ekonomik “ADENIS KASTRATI”, me numër NIPTI L51611004I.

Vlera e ofertuar: 1,655,380 (një miljon e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e

tetëdhjetë) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “OFFICE CENTER” SHPK, me numër NIPTI K41425042N.
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Vlera e ofertuar: 1,920,000 (një miljon e nëntëqind e njëzet mijë) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “ADASTRA” SHPK, me numër NIPTI L41826018M.

Vlera e ofertuar: 1,930,000 (një miljon e nëntëqind e tridhjetë mijë) lekë pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” SHPK, me numër NIPTI J62426002Q.

Vlera e ofertuar: 2,117,000 (dy miljon e njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

6. Operatori ekonomik “READ 2000” SHPK, me numër NIPTI L71718029K.

Vlera e ofertuar: 2,160,000 (dy miljon e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

7. Operatori ekonomik “LEON GROUP” SHPK, me numër NIPTI L51313013I.

Vlera e ofertuar: 2,264,713.82 (dy miljon e dyqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e

shtatëqind e trembëdhjetë pikë tetëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

8. Operatori ekonomik “IT GJERGJI KOMPJUTER” SHPK, me numër NIPTI

K81503063B.

Vlera e ofertuar: 2,297,111 (dy miljon e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e

njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

9. Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”, me numër NIPTI K42611766Q.

Vlera e ofertuar: 2,322,150 (dy miljon e treqind e njëzet e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë)

lekë pa TVSH.

10. Operatori ekonomik “FERIT MYFTARI”, me numër NIPTI K32508611I.

Vlera e ofertuar: 2,336,000 (dy miljon e treqind e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë pa TVSH.

11. Operatori ekonomik “ATLANTIK 3” SHPK, me numër NIPTI K22218003V.

Vlera e ofertuar: 2,373,400 (dy miljon e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e katërqind) lekë

pa TVSH.

12. Operatori ekonomik “INTERLOGISTIC” SHPK, me numër NIPTI K21605003M.

Vlera e ofertuar: 2,376,870.38 (dy miljon e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind

e shtatëdhjetë pikë tridhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “OFFICE PAPER” SHPK, me numër NIPTI L01524018M.

2. Operatori ekonomik “ADENIS KASTRATI”, me numër NIPTI L51611004I.

3. Operatori ekonomik “OFFICE CENTER” SHPK, me numër NIPTI K41425042N.

4. Operatori ekonomik “ADASTRA” SHPK, me numër NIPTI L41826018M.

5. Operatori ekonomik “READ 2000” SHPK, me numër NIPTI L71718029K.

6. Operatori ekonomik “LEON GROUP” SHPK, me numër NIPTI L51313013I.

7. Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”, me numër NIPTI K42611766Q.

8. Operatori ekonomik “FERIT MYFTARI”, me numër NIPTI K32508611I.
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “OFFICE PAPER” SHPK:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Office Paper”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur Çertifikatë ISO

9001:2015 “Për menaxhimin e cilësisë”.

2. Operatori ekonomik “ADENIS KASTRATI”:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik “Adenis Kastrati” rezultoi nga KVO ofertë anomalisht e ulët dhe

ndodhur në këto kushte me date 04.03.2020 KVO, në mbështetje të nenit 56 të ligjit

Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar , të nenit 66, pika 5,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, vendosi t’i kërkoj operatorit ekonomik

“Adenis Kastrati”, që të paraqes me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime duke

argumentuar dhe dokumentuar me prova shkresore sqarimet, për të gjitha çmimet e zërave

(mallrave) sipas preventivit që Autoriteti Kontraktor ka prokuruar.

Duke qene se operatori ekonomik nuk solli shpjegime për ofertë anomalisht të ulët brenda

afteve ligjore, KVO vendosi ta refuzojë ofertën e operatorit ekonomik duke e skualifikuar.

mailto:bashkia%20_lac@yahoo.com
mailto:bashkia%20_lac@yahoo.com
mailto:bashkia%20_lac@yahoo.com


4

Lagjia Nr.3, Laç , Tel/Fax.++355532 22 270 , www.bashkiakurbin.gov.al , E-mail bashkia _lac@yahoo.com

3. Operatori ekonomik “OFFICE CENTER” SHPK:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Office Center” Shpk, nuk kualifikohet pasi bilancet që ka paraqitur

për vitet 2016, 2017, 2018, janë të pa konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve. Gjithashtu

OE ka paraqitur nga OSHEE shkresën nr.8282 prot, datë 27.09.2019 “Vërtetim Debie”,

vërtetim i cili nuk pranohet nga KVO pasi data e lëshimit të këtij vërtetimi ështe

27.09.2019, datë e cila kalon tre muaj nga data e hedhjes së procedurës së prokurimit.

4. Operatori ekonomik “ADASTRA” SHPK:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Adastra” Shpk, nuk kualifikohet pasi vërtetimi i OSHEE i paraqitur

në sistem rezulton fotokopje. Sqarojmë se në DST Autoriteti Kontraktor është shprehur

se: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e

mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen

si kushte për skualifikim.

5. Operatori ekonomik “READ 2000” SHPK:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e
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pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Read 2000” Shpk, nuk kualifikohet pasi vërtetimi i OSHEE si dhe

bilanci i vitit 2018 i paraqitur në sistem rezultojnë fotokopje. Sqarojmë se në DST

Autoriteti Kontraktor është shprehur se: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose

kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave

të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

6. Operatori ekonomik “LEON GROUP” SHPK:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Leon Group” Shpk, nuk ka paraqitur: 1. Vertetim për shlyerjen e

taksave vendore nga Bashkia Kamez. 2. OE nuk ka paraqitur dokumentacion për kontratë

të ngjashme sipas kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST pika 2.3.1.

7. Operatori ekonomik “SOFIA MYFTARI”:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Sofia Myftari”, nuk plotëson kriteret për kontratë të ngjashme për sa
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më poshtë vijon: Dokumentacioni i paraqitur për kontratë të ngjashme nuk është bindës,

pasi operatori ekonomik ka paraqitur 5 (pesë) fatura të realizuara me Institucione

shtetërore por nuk ka paraqitur vërtetim të lëshuar nga keto Institucione për realizimin e

plotë dhe të suksesshem të kontratës. Pra operatori ekonomik nuk ka paraqitur

dokumentacionin për kontratë të ngjashme sipas kërkesave që Autoriteti Kontraktor ka

kërkuar në DST pika 2.3.1.

8. Operatori ekonomik “FERIT MYFTARI”:

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”

të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni,

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit

53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e

pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3,

Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës

publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke

kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në

dokumentet e tenderit, oferta refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

operatori ekonomik “Ferit Myftari”, nuk plotëson kriteret për kontratë të ngjashme për sa

më poshtë vijon: Dokumentacioni i paraqitur për kontratë të ngjashme nuk është bindës,

pasi operatori ekonomik ka paraqitur 11 (njëmbëdhjetë) fatura të realizuara me

Institucione shtetërore por nuk ka paraqitur vërtetim të lëshuar nga keto Institucione për

realizimin e plotë dhe të suksesshem të kontratës. Gjithashtu ka paraqitur 4 (katër) fatura

të realizuara me sektorin privat në vlerë totale 170,600 lekë, vlerë e cila nuk plotëson 40%

të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet. Pra operatori ekonomik nuk ka

paraqitur dokumentacionin për kontratë të ngjashme sipas kërkesave që Autoriteti

Kontraktor ka kërkuar në DST pika 2.3.1.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin ekonomik

“INFOSOFT OFFICE” SHPK, Adresa: Tiranë, Kashar, Koder Kashar, Autostrada Tiranë

Durres, Km 8, me përfaqësues ligjor Z. Gëzim Dobi, se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej: 2,117,000 (dy miljon e njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH,

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3 Laç, Tel/Fax

0035553222270, Cel: 0682205942, 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, 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
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përgjithshme prej 2,297,111 (dy miljon e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e

njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, 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 09.03.2020.

Ankesa: ka ose jo

Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Majlinda CARA
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