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DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.________ prot. Tiranë, më____, ____, 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Datë: 23/11/2018

Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë

Për: Operatorin ekonomik Climacasa Sh.p.k me NIPT L07805502F

Adresa: Rruga Kavajës, pranë urës së Teknologjikut, Tiranë

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozime

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88605-10-04-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Procedurë kërkesë për propozime me objekt “Blerje lëndë

djegëse pellet për ngrohje”, kohëzgjatja e kontratës deri më 31.12.2018 nga nënshkrimi i

kontratës.

Fondi limit: 6 150 964 (gjashtë milion e njëqind e pesëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e

katër) lekë pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 15.10.2018

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara si

më poshtë;
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1) Operatori ekonomik Climacasa Sh.p.k, NIPT L07805502F, me seli ne Adresa: Rruga

Kavajës, pranë urës së Teknologjikut, Tiranë, me ofertë ekonomike 6 038 250 (gjashtë

milion tridhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë) Lekë pa tvsh.

2) Operatori ekonomik “Sulollari” Sh.p.k me NIPT K01529003M me seli ne Adresa:

Rruga Muhamet Gjollesha, Pall.71/3, Tiranë, i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

3) Operatori ekonomik Bolt Sh.p.k me NIPT K91517011V me seli në Adresë: Rruga Dritan

Hoxha, Blloku Gintash, Afër Gjimnazit Aleks Buda, Laprakë, Tiranë, me ofertë

ekonomike 5 893 332 (pesë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë

e dy) lekë pa TVSH.

4) Operatori ekonomik Paera Sh.p.k me NIPT L31505034R me seli në Adresë: Rruga

Androniqi Zengo Antoniu, Ish-fusha e Aviacionit, Tiranë, me ofertë ekonomike 5 635 700

(pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1) Operatori ekonomik Bolt Sh.p.k me NIPT K91517011V me seli në Adresë: Rruga Dritan

Hoxha, Blloku Gintash, Afër Gjimnazit Aleks Buda, Laprakë, Tiranë, me ofertë ekonomike

5 893 332 (pesë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e dy) lekë pa

tvsh, përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk plotëson pikën i) të kapacitetit teknik pasi Raporti i Testimit i paraqitur nuk

është i lëshuar brenda 12 muajve të fundit sipas kërkesave të DST por më datë

06.05.2016 dhe ky raport testimi nuk është paraqitur i njehsuar me origjinalin në

përputhje me nenin 56 të ligjit nr.7829, datë 01.09.194 ”Për noterinë” por vetëm

vërtetim përkthimi.

2) Operatori ekonomik “Sulollari” Sh.p.k me NIPT K01529003M me seli ne Adresa: Rruga

Muhamet Gjollesha, Pall.71/3, Tiranë, i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.,

përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion sipas kërkesave të DST.

3) Operatori ekonomik Paera Sh.p.k me NIPT L31505034R me seli në Adresë: Rruga

Androniqi Zengo Antoniu, Ish-fusha e Aviacionit, Tiranë, me ofertë ekonomike 5 635 700

(pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh, përkatësisht

për arsyet e mëposhtme:

 Nuk plotëson pikën 1) të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi nuk ka paraqitur

Bilancin e Vitit 2015 të çertifikuar nga organet tatimore.

 Nuk plotëson pikën 5) të kapacitetit ekonomik dhe financiar pasi faturat tatimore

të paraqitura nuk plotësojnë furnizimet gjatë tre viteve të fundit në sasinë 40 % të

fondit limit me mallra të ngjashëm por janë paraqitur fatura për mallra jo të

ngjashëm dhe krejtësisht të ndryshëm.

 Nuk plotëson pikën g) të kapacitetit teknik pasi nuk ka paraqitur katalog ose
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fragment të katalogut për mallrat objekt prokurimi sipas kërkesave të DST.

 Nuk plotëson pikën i) të kapacitetit teknik pasi Raporti i Testimit i paraqitur nuk

është i përkthyer dhe noterizuar.

 Nuk plotëson pikën k) të kapacitetit teknik pasi dokumentacioni i paraqitur për

automjetet e kërkuara nuk është i plotë sipas kërkesave të DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Climacasa

Sh.p.k, NIPT L07805502F, me seli ne Adresa: Rruga Kavajës, pranë urës së Teknologjikut,

Tiranë, se oferta me vlerë 6 038 250 (gjashtë milion tridhjetë e tetë mijë e dyqind e pesëdhjetë)

Lekë pa tvsh, e paraqitur për tenderin me objekt “Blerje lëndë djegëse pellet për ngrohje”, me

afat të lëvrimit deri më 31.12.2018, nga nënshkrimi i kontratës, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr.3 të Punëtorëve të

Qytetit, Tiranë, Rruga 5 maji, pranë Tregut të Medresesë, kopjen e nënshkruar të formularit të

kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda

30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe procedura e prokurimit do të anullohet, sipas të ligjit

Nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimet publike”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23/10/2018

Ankesa:

Gjatë afateve të ankimit për vlerësimin e KVO ka pasur ankesa për vlerësimin nga KVO të

renditjes përfundimtare të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës përkatësisht nga operatori

ekonomik i skualifikuar Bolt Sh.p.k me NIPT K91517011V, oferta e të cilit është refuzuar nga

autoriteti kontraktor pasi nuk plotësonte kriteret e kualifikimit të vendosura në DST. Operatori

ekonomik ankimues nuk e ka pranuar vendimin e autoritetit kontraktor në lidhje me ankesën dhe i

është drejtuar me ankim Komisionit të Prokurimit Publik, i cili me Vendimin Nr.793/1 datë

22.11.2018 mbërritur pranë drejtorisë sonë më 23.11.2018 me Nr.2034 Prot., ka vendosur të mos

pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik Bolt Sh.p.k dhe ka urdhëruar autoritetin

kontraktor Drejtorinë e Përgjithshme Nr.3 të Punëtorëve të Qytetit të vijojë hapat e mëtejshëm të

procedurës së prokurimit.

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

Feti Fanaj


