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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PRRENJAS

Nr. _____ prot. Prrenjas, më 13.05.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “Ervin Luzi” me NIPT K71707007Q me adrese Tirane, Kashar, Yrshek lagjia Katund i Ri,
Ruga Ali Pashe Gucia Godina nr.5.
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim – Mallra - Elektronike”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56074-04-13-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje detergjente”.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 20 datë 21 Prill 2020
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Fondi limit: 946,650 (nenteqind e dyzet e gjashte mije e gjashteqind e pesedhjete) lekë pa TVSH.

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

l. “ANBIM” shpk me NIPT L81618008J me adrese Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, pall.30, shk.3,
ap.20 me administrator Z.Petrit Jakupi me oferte ekonomike 492,900 (katerqind e nentedhjete e dy mije
e nenteqind) leke pa TVSH.
2. “Atlantik 3” shpk me NIPT K22218003V me adrese Tirane, Yore, Autostrada Tirane-Durres, km
10. Rruga dytesore me administrator Znj.Shpresa Hoxha me oferte ekonomike 725,250 (shtateqind e
njezet e pese mije e dyqind e pesedhjete) leke pa TVSH.
3. “Denisa Beshaj” person fizik me NIPT L41904011K me adrese Tirane, Njesia bashkiake nr.7
rruga e Kavajes, pallati “Gora” kati 1 me oferte ekonomike 849,850 (teteqind e dyzet e nente mije
e teteqind e pesedhjete) leke pa TVSH.
4. “Dimex” shpk me NIPT J618055190 me adrese Durres, L.14 RR.TIRANA me administrator
Z.Dhimiter Roko me oferte ekonomike 756,800 (shtateqind e pesedhjete e gjashte mije e teteqind) leke
pa TVSH.
5. “Ervin Luzi” me NIPT K71707007Q me adrese Tirane, Kashar, Yrshek lagjia Katund i Ri,
Ruga Ali Pashe Gucia Godina nr.5 me oferte ekonomike 566,700 (peseqind e gjashtedhjete e
gjashte mije e shtateqind) leke pa TVSH.
6. “Euro Market Freal” shpk me Nipt L56712601P me adrese Korce, Bilisht, lagjia 2, rruga 24
tetori objekti nr.1 me administrator Z.Fredi Kutrolli me oferte ekonomike 716,067 (shtateqind e
gjashtembedhjete mije e gjashtedhjete e shtate) leke pa TVSH.
7. “Euro Mega 2010” shpk me NIPT K91624505A me adrese Tirane, Preze, Ahmetaq, Fshati
Ahmetaq, prane firmes Ital Kon me administrator Z.Hair Shametaj me oferte ekonomike 650,160
(gjashteqind e pesedhjete mije e njeqind e gjashtedhjete) leke pa TVSH.
8. “Lindi-AL” shpk me NIPT L18008201T me adrese Kukes Shtiqen, Lagjia Koder Lume, Rruga e
Vjeter Nacionale Kukes Morine, km 2, ndertese private nr.7 me administrator Z.Agron Dedja me oferte
ekonomike 920,708.3 (nenteqind e njezet mije e shtateqind e tete pike tre) leke pa TVSH.
9. “MURATI D” shpk me NIPT K42003004T me adrese Tirane, Rruga Kavajes, Ish- Kombinati
Ushqimor, Godine 1-kateshe me administrator Z.Dervish Murati me oferte ekonomike 581,160
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(peseqind e tetedhjete e nje mije e njeqind e gjashtedhjete) leke pa TVSH.

***
Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. ANBIM” shpk me oferte ekonomike 492,900 (katerqind e nentedhjete e dy mije e nenteqind) leke
pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:
Oferta ekonomike e “Anbim” shpk rezultonte anomalisht e ulet, AK ka derguar kerkese ne SPE
operatorit “Anbim” shpk qe të paraqesë me shkrim argumentim/shpjegimin e ofertes anomalisht te ulet
duke i lene afat brenda 3 ditëve pune , sipas percaktimeve te LPP-se.

OE “Anbim” shpk nuk ka kthyer pergjigje ne SPE kerkeses se AK/ KVO-se per argumentim te ofertes
anomalisht te ulet brenda dates te percaktuar, afatit 3 ditor te parashikuar ne nenin 56 te Ligjit Nr.9643,
datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar, duke mos argumentuar oferten anomalisht te ulet.
Referuar nenit 56 te Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar pika 2:
“Autoriteti kontraktor i verifikon këto elemente duke u këshilluar me ofertuesin dhe në bazë të
informacionit të paraqitur. Autoriteti kontraktor mund ta refuzojë ofertën, kur edhe pas shqyrtimit të
infomacionit të paraqitur nga ofertuesi, nuk bindet se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj”.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me Nenin 53,56 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për
Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe nenit 66 pika 5 te VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin
e Rregullave të Prokurimit Publik”, Dokumentave Standarde të tenderit të miratuara, u konstatua se
oferta e OE “Anbim” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë
të pavlefshme.

2. “Euro Market Freal” shpk me oferte ekonomike 716,067 (shtateqind e gjashtembedhjete
mije e gjashtedhjete e shtate) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:
• I ploteson kerkesat e pergjithshme per kualifikim.
• Nuk i ploteson kerkesat e vecanta te kapacitetit ekonomik
• I ploteson kriteret e vecanta te kapacitetit teknik.

Operatori ekonomik “Euro Market Freal” shpk nuk ka paraqitur kopje te bilanceve te kerkuara ne
piken 2.2.2 te DT: “Kopje te vertetuara te bilanceve te tre viteve te fundit, te paraqitur prane
autoriteteve perkatese tatimore, te konfirmuara nga ky autoritet".

Komisioni i Vleresimit te Ofertave konstaton se oferta nuk permban te gjithe dokumentacionin e
kerkuar ne dokurnentet e tenderit, referuar listes se kerkesave te tenderit, ne mbeshtetje te pikes 3 te
nenit 66 te VKM Nr.914, date 29.12.2014 " Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

Nga shqyrtimi i kesaj oferte ne mbeshtetje me Nenin 53 te Ligjit 9643, date 20.11.2006, "Per
Prokurimin publik" i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde te tenderit te miratuara, u
konstatua se oferta e OE “Euro Market Freal” shpk nuk eshte ne perputhje me kerkesat e tenderit,
duke e cilesuar si oferte te pavlefshme.

3. “Lindi-AL” shpk me oferte ekonomike 920,708.3 (nenteqind e njezet mije e shtateqind e tete pike
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tre) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se

• I ploteson kerkesat e pergjithshme per kualifikim.
• Nuk ploteson kriteret e vecanta te kapacitetit teknik.
• I ploteson kriteret e vecanta te kapacitetit ekonornik.

1. Pas shqyrtimit te formularit te ofertes te operatorit ekonomik "Lindi-Al" shpk, Komisioni i
Vleresimit te ofertave ka konstatuar se ne preventivin e dorezuar mungon njesia matese e secilit
artikull.
2. Operatori ekonomik nuk ka dorezuar ne SPE deklaraten e kerkuar ne DT pika 2.3.2: “Subjekti duhet
te deklaroje, se merr persiper dorezimin e mallit brenda afatit te kerkuar ne ojektin e DST prane AK
brenda afateve sasise dhe specifikimeve te percaktuara te sasia dhe grafiku i levrimit”.

Komisioni i Vleresimit te Ofertave konstaton se OE nuk ka paraqitur te sakte dokumentat e kerkuara ne
DT si rrjedhoje oferta nuk permban te gjitha dokumentat e kerkuara ne dokumentet e tenderit,
referuar listes se kerkesave te tenderit, ne mbeshtetje te pikes 3 te nenit 66 te VKM Nr.914, date
29.12.2014 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik".

Nga shqyrtimi i kesaj oferte ne mbeshtetje me Nenin 53 te Ligjit 9643, date 20.11.2006, “Per
Prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe Dokumentave Standarde te tenderit te miratuara, u konstatua se
oferta e OE “Lindi-AL” shpk nuk eshte ne perputhje me kerkesat e tenderit, duke e cilesuar si oferte
te pavlefshme.

4. “MURATI D” shpk me oferte ekonomike 581,160 (peseqind e tetedhjete e nje mije e njeqind
e gjashtedhjete) leke pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:

• I ploteson kerkesat e pergjithshme per kualifikim.
• Nuk i ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit
• I ploteson kriteret e vecanta te kapacitetit teknik.

Pas shqyrtimit te formularit te ofertes te operatorit ekonomik “Murati D” shpk, Komisioni i Vleresimit
te ofertave ka konstatuar se ne preventivin e dorezuar mungojne artikujt nr.21,22,23,24,25,26,27. OE
nuk ka dorezuar te plote formularin e ofertes me te gjithe artikujt e kerkuar ne preventivin e publikuar
nga AK ne SPE.

Komisioni i Vleresimit te Ofertave konstaton se oferta nuk permban te gjithe dokumentacionin e
kerkuar ne dokumentet e tenderit, referuar listes se kerkesave te tenderit, ne mbeshtetje te pikes 3 te
nenit 66 te VKM Nr.914, date 29.12.2014 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”,
Komisioni konstatoi se oferta eshte e pavlefshme.

Nga shqyrtimi i kesaj oferte ne mbeshtetje me Nenin 53 te Ligjit 9643, date 20.11.2006, “Per
Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe Dokumentave Standarde te tenderit te miratuara, u konstatua se
oferta e OE “Murati D” shpk nuk eshte ne perputhje me kerkesat e tenderit, duke e cilesuar si
oferte te pavlefshme.
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***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Ervin Luzi” me
NIPT K71707007Q me adrese Tirane, Kashar, Yrshek lagjia Katund i Ri, Ruga Ali Pashe Gucia
Godina nr.5 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 566,700 (peseqind e gjashtedhjete e
gjashte mije e shtateqind) leke pa TVSH, 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 05.05.2020.

Ankesa: Nuk ka pasur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

NURI BELBA
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