
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2018

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të publikohet në

buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13

Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:Kërkese për propozim(prokurim publik me mjete elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):“ Blerje materiale pastrimi “.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81328-07-30-2018

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 1 563 560(Njemilion e peseqind e gjashtedhjete e

tremije e peseqind e gjashtedhjete ) leke pa tvsh

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2018.

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 1 490 000 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 10.08.2018 ora: 10.00.Vendi:Njesia e Prokurimeve Publike

Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“ Alen Co“ sh.p.k. , NUIS K 83213401 M & Denisa

Beshaj person fizik NUIS L 41904011 K, përfaqësuar me prokure te posacme nga Denisa

Beshaj person fizik.Adresa: Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, pallati ''Gora'', kati 1 -

Tirane

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Ref. 2141-001 Data 29 / 08 / 2018

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:“Alen Co“ sh.p.k. , NUIS K 83213401 M & Denisa Beshaj person fizik NUIS L
41904011 K, përfaqësuar me prokure te posacme nga Denisa Beshaj person fizik.Adresa:
Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, pallati ''Gora'', kati 1 -Tirane

-Proçedura e prokurimit: Kerkese për Propozim .
-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Blerje materiale pastrimi“.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81328-07-30-2018
Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 1 563 560(Njemilion e peseqind e gjashtedhjete e

tremije e peseqind e gjashtedhjete ) leke pa tvsh

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2018.

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

-Afati i përfundimit të realizimit te furnizimit: 10 dite kalendarike.

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 06.08.2018 nr.31.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 10.08.2018 ora: 10:00.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1.Operatori ekonomik Ensar Bekteshi person fizik NUIS K 97101002 L

Vlera 922 500 leke pa tvsh (Nenteqind e njezet e dymije e peseqind)

2.Operatori ekonomik “ Euromega 2010“sh.p.k., me perfaqesues ligjor z.Hair Shametaj me

NUIS K 91624505 A

Vlera 1 050 400 leke pa tvsh (Njemilion e pesedhjetemije e katerqind)

3.Operatori ekonomik “ S.L.M.“sh.p.k., me perfaqesues ligjor zj. Bedrije Ramame NUIS K

71605001 B

Vlera 1 181 900 leke pa tvsh (Njemilion e njeqind e tetedhjete e njemije e nenteqind)

4.Operatori ekonomik “ Atlantik 3“sh.p.k., me perfaqesues ligjor zj.Shpresa Hoxha me NUIS



K 22218003 V

Vlera 1 477 500 leke pa tvsh (Njemilion e katerqind e shtatedhjete e shtatemije e peseqind )

5.Operatori ekonomik “ Dimex“sh.p.k., me perfaqesues ligjor z.Dhimiter Roko me NUIS

J61805519 O

Vlera 1 447 500 leke pa tvsh (Njemilion e katerqind e katerdhjete e shtatemije e peseqind)

6.Bashkimi i operatoreve ekonomik “Alen Co“ sh.p.k. , NUIS K 83213401 M & Denisa Beshaj

person fizik NUIS L 41904011 K përfaqësuar me prokure te posacme nga Denisa Beshaj

person fizik.

Vlera 1 490 000 leke pa tvsh (Njemilion e katerqind e nentedhjetemije)

7.Operatori ekonomik Anbim sh.p.k me perfaqesues ligjor z.Petrit Jakupi NUIS L 81618008 J

Nuk ka paraqitur oferte

Ka ofertues te skualifikuar.

1-U skualifikua operatori ekonomik Ensar Bekteshi person fizik per keto arsye:

-Nuk keni sjelle asnje dokument ne lidhje me kapacitetin ekonomik dhe financiar.

2-U skualifikua operatori ekonomik “ Euromega 2010“sh.p.k., per keto arsye:

-Vertetimi per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2018 nga Bashkia Vore eshte pa nr.protokolli

dhe pa date.

-Vlefshmeria e Certifikates se akredimit per shoqerine lms certifications leshuese te certifikatave

iso ka mbaruar me 04.03.2018

-Nuk keni paraqitur oferten teknike per te gjitha mallrat e kerkuar qe gjenden ne shtojcen 10, ne

forme tabele, ku te plotesohet: Emri i kompanise prodhuese, Emertimi i katalogut te artikullit/

produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga

manuali i prodhuesit, linku i produktit ne web-in e prodhuesit si dhe çertifikimet perkatese per

secilin produkt.

- Nuk keni paraqitur katalogjet duke evidentuar produktin dhe skedat teknike (MSDS-te) te

detergjenteve ku te dallohet qarte perputhja e te gjitha specifikimeve teknike te kerkuara me

produktet e ofruara.

-Nuk keni paraqitur autorizimin e prodhuesit per mallrat per te cilat ju nuk jeni prodhues

- Per pastrues dyshemeje vlera e kerkuar ne specifikime teknike e ph jo më e madhe se 8 dhe jo

më e vogël se 6 ndersa ju e keni sjelle 5.5-8.5.

-Nuk keni paraqitur skeda teknike per ilac xhami, Solucion per zhbllokim lavamani, ace.

3-U skualifikua operatori ekonomik “S.L.M.“sh.p.k. per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur shtojcen nr.6 per permbushjen e specifikimeve teknike

- Mungon dokumenti mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s eshte i akredituar nga



institucionet kompetente vendase apo te huaja.Dokumenti I paraqitur eshte I paplote dhe I

panoterizuar.

-Autorizimi I prodhuesit nuk eshte I perkthyer dhe noterizuar,eshte vetem nje fotokopje.

-Nuk keni paraqitur Çertifikatat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 te

prodhuesit/prodhuesve/distributoreve

- Nuk keni paraqitur katalogjet duke evidentuar produktin dhe skedat teknike (MSDS-te) te

detergjenteve ku te dallohet qarte perputhja e te gjitha specifikimeve teknike te kerkuara me

produktet e ofruara.

-Nuk keni paraqitur oferten teknike per te gjitha mallrat e kerkuar qe gjenden ne shtojcen 10, ne

forme tabele, ku te plotesohet: Emri i kompanise prodhuese, Emertimi i katalogut te artikullit/

produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga

manuali i prodhuesit, linku i produktit ne web-in e prodhuesit si dhe çertifikimet perkatese per

secilin produkt.

-Keni paraqitur specifikime teknike te pjesshme vetem per nje pjese te produkteve.

4-U skualifikua operatori ekonomik “ Atlantik 3“sh.p.k. per keto arsye:

-Autorizimi I prodhuesit Endeks Kimya San.Ve Tic A.S nuk permban e-mail, website te

prodhuesit kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij ne

kundershtim me piken 2,kapaciteti teknik.

- Nuk keni paraqitur dokument mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s se prodhuesit

eshte i akredituar nga institucionet kompetente vendase apo te huaja

-Per sapunin leng vlera e kerkuar ne specifikime teknike e ph eshte 6.5 dhe jo me e vogel se 5.5

ndersa ju e keni sjelle 5.0-7.0.

-Per pastrues dyshemeje vlera e kerkuar ne specifikime teknike e ph jo më e madhe se 8 dhe jo

më e vogël se 6 ndersa ju e keni sjelle 6-9

-Per ilacin e xhamit vlera e kerkuar ne specifikime teknike PH jo me e madhe se 7.5 dhe jo me e

vogel se 6 ndersa ju e keni sjelle 6-9

-Nuk keni paraqitur skeden teknike per ace,klor.

-Katalogu nuk eshte i perkthyer dhe nuk paraqet asnje nga specifikimet teknike te kerkuara.

5-U skualifikua operatori ekonomik “ Dimex“sh.p.k. per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur Çertifikaten vetjake ISO 9001:2008 per tregtimin e mallrave qe jane objekt

prokurimi

-Nuk keni paraqitur nje dokument mbeshtetes qe verteton se subjekti leshues i ISO-s eshte i

akredituar nga institucionet kompetente vendase apo te huaja.

-Oferta teknike eshte e paplote pasi nuk eshte percaktuar Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri

i references se artikullit (kodi) nxjerre nga manuali i prodhuesit, linku i produktit ne web-in e

prodhuesit si dhe çertifikimet perkatese per secilin produkt.Gjithashtu skeda teknike nuk eshte e

firmosur dhe vulosur nga ofertuesi.Ne oferten teknike mungojne disa produkte te listes se

prokurimit.

-Nuk eshte paraqitur katalogu I prodhuesit.



-Per sapunin leng vlera e kerkuar ne specifikime teknike e ph eshte 6.5 dhe jo me e vogel se 5.5

ndersa ju e keni sjelle 9-11. Densiteti i lengut ne temperaturen 20°C te jete jo me i madh se 1,01

- 1,1 gr/ml ndersa ju e keni paraqitur 10 per cm3.

Per pastrues dyshemeje vlera e kerkuar ne specifikime teknike e ph jo më e madhe se 8 dhe jo

më e vogël se 6 ndersa ju e keni sjelle 9-11.

6-U skualifikua operatori ekonomik “ Anbim“sh.p.k. per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur asnje dokument

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik

Alen Co“ sh.p.k. , NUIS K 83213401 M & Denisa Beshaj person fizik NUIS L 41904011 K

përfaqësuar me prokure te posacme nga Denisa Beshaj person fizik..Adresa: Njesia Bashkiake

nr.7, Rruga e Kavajes, pallati ''Gora'', kati 1 -Tirane, se oferta e paraqitur me nje vlere te

pergjithshme prej 1 490 000 leke pa tvsh (Njemilion e katerqind e nentedhjetemije)

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te sillni vertetim origjinal te IBANIT te

muajit te fundit si dhe gjithe dokumentacionin ligjor,ekonomik dhe teknik qe keni hedhur ne

sistemin elektronik te APP,origjinal ose te noterizuar,te numerizuar dhe te inventarizuar.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 20.08.2018.

Ankesa.Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI


