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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Drejtuar: Operatorit ekonomik “ISEC” shpk
Adresa: Tirane, Farke, Rruga Kodra e Diellit, Apartamenti 27, Shkalla 2, Kati 5

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”
Referenca e procedures: Loti 2: REF-31631-07-26-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2: ”F.V pjesë këmbimi për kaldajat”
Fondi limit loti i dytë: 822.806,49 (tetëqind e njëzetë e dy mijë e tetëqind e gjashtë presje
dyzetë e nëntë) lekë pa tvsh.

Afati i dorëzimit të mallit: Operatori ekonomik fitues duhet të kryejë furnizimin dhe
vendosjen e mallit brenda 2 (dy) ditëve nga data e lidhjes së kontratës per te dy lotet. Malli
duhet të dorëzohet në magazinën e Bashkisë Tiranë.
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 08.08.2019, ora 12.30

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 31 datë 05 Gusht 2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në procedurë ofertuesi ekonomik me vlerën përkatëse të
ofruar si më poshtë:

1. Operatori ekonomik “ISEC“ shpk NUIS L41309004L

Vlera e ofertës pa TVSH – 814.000 (tetëqind e katërmbëdhjetë mijë) lekë
Vlera e ofertës me TVSH – 976.800 (nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e
tetëqind) lekë

2. Operatori ekonomik “ALTEC” shpk NUIS K57923807W

Vlera e ofertës pa TVSH.– 722.000 ( shtateqind e njëzetë e dy mijë) lekë
Vlera e ofertës me TVSH – 866.400 (teteqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e
katërqind) lekë

3. Operatori ekonomik “Sulollari-Klima” shpk NUIS K01529003M

Vlera e ofertës – 0 Nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike

Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë si më poshtë vijon:



Adresa: Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri, Tel: +355 42 256 799

1. Operatori ekonomik “ALTEC” shpk
2. Operatori ekonomik “Sulollari-Klima” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “ALTEC” shpk është s’kualifikuar për arsyet e mëposhtme:

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria ”Altec” shpk
nuk është paraqitur në dt. 8/08/2019, ora 12.30 që përkon me ditën dhe orën e hapjes së
ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se Operatori ekonomik ”Altec” shpk
nuk ka paraqitur mostrat sipas percaktimit te bere ne pikën 2.6 tek rubrika “Kapaciteti
teknik, Kriteret e vecanta per kualifikim pjese perberese e dokumentave standarte te tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të
nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe ne
mbështetje të Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”(i ndryshuar), pas konstatimit të mosparaqitjes se mostrave
sipas percaktimit te bere ne pikën 2.6 tek rubrika “Kapaciteti teknik”, Kriteret e vecanta per
kualifikim pjese perberese e dokumentave standarte te tenderit., vendosi ta shpallë të
pavlefshme ofertën, pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit duke
mos i hyrë shqyrtimit të dokumentacionit tjetër të paraqitur nga kjo shoqëri për ekonomi të
procedurës si edhe për vetë faktin se mosparaqitja e mostrave është kusht për s’kualifikim.

2. Operatori ekonomik “Sulollari-Klima” shpk është s’kualifikuar për arsyet e
mëposhtme:

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Sulollari-
Klima” shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin e plotë ligjor, teknik si
edhe oferten ekonomike të kërkuar tek kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e
dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të
nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe ne
mbështetje të Kreut VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, pas konstatimit të mosparaqitjes se mostrave sipas
percaktimit te bere ne pikën 2.6 tek rubrika “Kapaciteti teknik”, Kriteret e vecanta per
kualifikim pjese perberese e dokumentave standarte te tenderit., vendosi ta shpallë të
pavlefshme ofertën, pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave..
Përsa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria ”Sulollari-Klima” shpk shpk s’kualifikohet
pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor teknik dhe ekonomik, kërkesa këto të
përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,
e dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të
nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe
mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson
kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53
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pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk
plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “ISEC”
shpk, me adresë: Tirane, Farke, Rruga Kodra e Diellit, Apartamenti 27, Shkalla 2, Kati 5, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 814.000 (tetëqind e katërmbëdhjetë
mijë) lekë pa TVSH, ështe identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.08.2019

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nuk është paraqitur asnjë ankesë.
_______20
_______20


