
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

21.06.2019

Për: GENTIAN HORIETI me Nipt K31427013J

Adresa: Tirane TIRANE 5 MAJI ISH NPK

* * *

Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM –MALLRA

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF--05756-01-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: REF-23653-05-24-2019

Objekti i Kontrates: “Materiale per Lyerjen e Shkollave”

Fondi Limit: 1, 250 000 (nje milion e dyqind e pesedhjete mije) leke pa tvsh

Burimi i Financimit: Te ardhurat e Bashkise

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [03.06.2019] [Nr. 22]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

1. BOLT SHPK K91517011V

Vlera: 1 237 250 ( nje milion e dyqind e tridhjete e shtate mije e dyqind e pesedhjete) leke pa
tvsh

2. Deutschcolor Sh.A L21326504J

Vlera: 968 950 ( nente qind e gjashtedhjete e tete mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa tvsh

3. ELDA-VL SHPK K67106202W

Vlera: (-------------)

4. HROMODHOMIA ALBANIA K13920002W

Vlera: 1 169 550 ( nje milion e njeqind e gjashtedhjete e nente mije e peseqind e pesedhjete)
leke pa tvsh.



5. GENTIAN HORIETI K31427013J

Vlera: 1 075 875 ( nje milion e shtatedhjete e pese mije e teteqind e shtatedhjete e pese) leke
pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. BOLT SHPK K91517011V

Vlera: 1 237 250 ( nje milion e dyqind e tridhjete e shtate mije e dyqind e pesedhjete) leke pa
tvsh

Perkatesisht per arsyet:

Nuk ka paraqitur mostrat sipas kerkesave te percaktuara ne DST
2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë prane AK mostrat per mallrat brenda 5 ditesh
nga momenti i hapjes se ofertave ( afat sa zgjat vleresimi i ofertave sipas ligjeve mbi
prokurimin publik) dhe do të deklarojë, se malli që do të dorëzojë do të jetë i njëjtë me
mostrat e paraqitura.
Shenim: Mos paraqitja e mostrave brenda ketij afati, mangesia ne produktet e dorzuara ose
ne mosperputhje me specifikimet teknike eshte kusht skualifikues.

2. Deutschcolor Sh.A L21326504J

Vlera: 968 950 ( nenteqind e gjashtedhjete e tete mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa tvsh

Perkatesisht per arsyet:

-Per Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit,nuk permbush kushtin,te percaktuar ne DST

d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratavetë energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

*Per adresen e Vendit të ushtrimit të aktivitetit;”Fier Fier FIER Lagjja 11 Janari, Rruga
Ramiz Arianitasi,Kati i pare”

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë prane AK mostrat per mallrat brenda 5 ditesh
nga momenti i hapjes se ofertave ( afat sa zgjat vleresimi i ofertave sipas ligjeve mbi
prokurimin publik) dhe do të deklarojë, se malli që do të dorëzojë do të jetë i njëjtë me
mostrat e paraqitura.
Shenim: Mos paraqitja e mostrave brenda ketij afati, mangesia ne produktet e dorzuara ose
ne mosperputhje me specifikimet teknike eshte kusht skualifikues./

3. ELDA-VL SHPK K67106202W

Perkatesisht per arsyet:

Nuk ka paraqitur asnje document per,Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit,Kapaciteti
Ekonomik dhe Financiar si dhe Kapacitetin Teknik per kualifikim sipas kerkesave percaktuar
ne DST.

4. HROMODHOMIA ALBANIA K13920002W

Vlera: 1 169 550 ( nje milion e njeqind e gjashtedhjete e nente mije e peseqind e pesedhjete)
leke pa tvsh.

Perkatesisht per arsyet:



Nuk ka paraqitur document per,*Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit,
b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1;
c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
ç. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
d. 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.
*Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar
a. Vertetim nga organet tatimore, per xhiron mesatare vjetore gjate tre viteve te fundit
(2016,2017, 2018) me nje vlere sa vlera e fondit limit qe prokurohet.
si dhe per Kapacitetin Teknik
2.3.1 Furnizime me natyrë të njejte me objektin qe prokurohet, të realizuara gjate tri viteve te
fundit te aktivitetit te operatorit ekonomik, ne vleren sa 40% e vleres se fondit limit qe po
prokurohet . Keto furnizime te se njejtes natyre do te vertetohen me dokumentacionin si me
poshte:
a.Kur furnizimi i natyrës së ngjashme është i realizuar me institucione shteterore, Operatori
ekonomik do ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar me institucionin, te
shoqeruar detyrimisht me vertetimin e leshuar nga Institucioni shteteror per realizimin e kesaj
kontrate.
OSE
b.Kur furnizimi i natyrës së ngjashme është i realizuar me shoqeri tregetare apo persona fizik
a juridik jopublik operatori ekonomik do ta vertetoje kete furnizim duke paraqitur faturat
tatimore te shitjes.
2.3.5 Operatori Ekonomik duhet te kete numrin e nevojshem te punonjesve te siguruar per
zbatimin e kontrates.
Kjo te deshmohet me vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore( ne menyre elektronike)
per numrin e punonjesve te siguruar per një punësim jo me te vogel se 3 punonjesish per
periudhen Shkurt 2019 – Prill 2019, te shoqeruar me formularet E-SIG 025/a, si dhe urdher –
pagesat e shlyerjes se detyrimeve te sigurimeve shoqerore.
2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë prane AK mostrat per mallrat brenda 5 ditesh
nga momenti i hapjes se ofertave ( afat sa zgjat vleresimi i ofertave sipas ligjeve mbi
prokurimin publik) dhe do të deklarojë, se malli që do të dorëzojë do të jetë i njëjtë me
mostrat e paraqitura.
Shenim: Mos paraqitja e mostrave brenda ketij afati, mangesia ne produktet e dorzuara ose
ne mosperputhje me specifikimet teknike eshte kusht skualifikues.
per kualifikim sipas kerkesave percaktuar ne DST

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GENTIAN HORIETI me Nipt
K31427013J se oferta e paraqitur me nje vlere prej: 1 075 875 ( nje milion e shtatedhjete e
pese mije e teteqind e shtatedhjete e pese) leke pa tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Devoll me adrese: Lagjia Nr. 1 Rruga
24 Tetori, Nr. 9 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10
(dhjete) 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 procedura do vazhdoje sipas
parashikimeve në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i



ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 11.06.2019

Ankesa: ka ose jo: JO

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR OSE PERSONI I AUTORIZUAR
PREJ TIJ

SOKOL HOXHA


