REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE FIER

Nr. ______ Prot.

Fier, më 11.05.2022

Lënda: Dërgohet për publikim formulari i njoftimit të fituesit (PAS PROCESIT TË ANKIMIT)
për proceduren me objekt “Blerje tubo plastike te brinjezuara”, Marrëveshje Kuadër me një
operator ekonomik fitues, ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, me afat 24 (njëzetë e katër)
muaj, me burim financimi nga Buxheti i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Fier.
AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
TIRANË
(për botim)

Shtojca 11
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1
( PAS PROCESIT TË ANKIMIT)
NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE FIER
Data:

11.05.2022

Drejtuar:

Operatorit ekonomik "M U R A T I" SHPK

Adresa: Dibër Bulqizë, Rruga Ish Këshilli i Rrethit Bulqizë, Lagjja e re, Banesa 775/1, Shkalla 1,
Kati 4, Apartamenti 1
***
Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës / lotit: REF-20498-02-23-2022.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje tubo plastike te brinjezuara”, me fond limit 4 969 800
(kater milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e teteqind) lekë pa TVSH, me burim
financimi nga Buxheti i Ndermarrjes se Sherbimeve Publike Fier, në perputhje me preventivat,
1

Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

sasitë, specifikimet teknike, termat e references dhe kushtet e përcaktuara në DST. Afati kohor per
ekzekutimin e kontratës: 24 (njezete e kater) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [28 Shkurt 2022], [Numri
26].
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
❑
❑

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim PO

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë
me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. Operatori ekonomik “M U R A T I” SHPK numri i NUIS J66702413V. Vlera totale sipas
formularit të ofertës është 4 228 500 (katër milion e dyqind e njëzete e tetë mijë e pesëqind)
lekë pa TVSH.
2. Operatori ekonomik “ERVIN LUZI” PF numri i NUIS K71707007Q. Vlera totale sipas
formularit të ofertës është 4 389 000 (katër milion e treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë
pa TVSH.
3. Operatori ekonomik “ZEQIRI” SHPK numri i NUIS J67902827A. Vlera totale sipas
formularit te ofertës është 4 448 500 (katër milion e katërqind e dyzetë e tetë mijë e pesëqind)
lekë pa TVSH.
4. Operatori ekonomik “SAM-ARS 2016” SHPK numri i NUIS L62629204V. Vlera totale
sipas formularit te ofertës është 4 476 450 (katër milion e katërqind e shtatëdhjetë e gjashtë
mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.
5. Operatori ekonomik “LUAR Bros” SHPK numri i NUIS L72322004M.Vlera totale sipas
formularit te ofertës është 4 570 500 (katër milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëqind)
lekë pa TVSH.
6. Operatori ekonomik “HEST” SHPK numri i NUIS L21527009H. Vlera totale sipas
formularit te ofertës është 4 752 150 (katër milion e shtatëqind e pesëdhjetë e dy mijë e
njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. Operatori ekonomik “ERVIN LUZI” PF me numer NUIS K71707007Q.
2. Operatori ekonomik “HEST” SHPK me numer NUIS L21527009H.
3. Operatori ekonomik “SAM-ARS 2016” SHPK me numer NUIS L62629204V.
Për arsyet e mëposhtme:
1. Operatori Ekonomik “ERVIN LUZI” PF me numer NUIS K71707007Q.
OE ERVIN LUZI p.f. skualifikohet pasi nuk provon përvojë të mëparshme të ngjashme, në vlerën
e kerkuar ne DST, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme me
objektin e prokurimit, të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlerë sa ajo e kerkuar ne DST, pra jo

me pak se 900 000 leke pa TVSH, siç percaktohet ne piken 2.3.1, te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta
te Kualifikimit, te percaktuara ne Shtojcen 7 te DST.
Konkretisht, per kete procedure prokurimi publik OE ERVIN LUZI p.f., ka paraqitur ne sistemin
e prokurimeve elektronike, 4 (kater) fatura: 1) fature tatimore nr.serie 62634050 date 24.10.2018
me Spitalin Lushnje (jashte afatit); 2) fature tatimore nr.serie 62634011 date 15.08.2018 me
Bashkia Kukes (jashte afatit); 3) fature elektronike nr.serie 194 date 22.10.2021 me Bashkine
Librazhd, me vlere 43 210 leke pa TVSH; 4) fature elektronike nr.serie 89 date 01.06.2021 me
Bashkine Elbasan, me vlere 780 550 leke pa TVSH;
Vlera totale e faturave te vlefshme si fatura te ngjashme eshte 823 760 leke pa TVSH, pra nuk
permbush vleren per dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme me objektin e prokurimit,
të kryera gjatë tre viteve të fundit, me vlerë jo me pak se 900 000 leke pa TVSH.
Oferta teknike e OE ERVIN LUZI p.f., sipas katalogut teknik te paraqitur ne SPE (i cili eshte pjese
katalogu qe nuk permban asnje nga zerat objekt prokurimi apo te dhena teknike te ketyre mallrave,
si dhe nuk identifikon prodhuesin e tyre), nuk eshte ne perputhje me te dhenat dhe kerkesat teknike
te mallrave objekt prokurimi, siç ato jane kerkuar ne Shtojcat 5 dhe 6 te DST, “Specifikimet
teknike” dhe “Formulari i Sasise dhe Grafikut te levrimit”, fakt qe vjen ne kundershtim me kerkesat
per kualifikim te percaktuara ne piken 2.3.3. te Shtojces 7 te DST, sipas se ciles eshte kerkuar qe:
”2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalog/katalogje te prodhuesit ose
fragmente të katalogut/eve te prodhuesit ose skede teknike te prodhuesit ose çdo dokument tjeter
teknik te prodhuesit, qe permbajne te dhena teknike te ketyre mallrave objekt prokurimi, te cilat
duhet te perkojne me karakteristikat apo specifikimet teknike te kerkuara per mallrat objekt
prokurimi. [Nese materiali/et te cilat do te paraqiten per te permbushur kriterin e mesiperm jane
ne gjuhe te huaj, ato duhet te perkthehen ne shqip per pjesen e te dhenave teknike te kerkuara si
dhe te noterizuara].

2. Operatori Ekonomik “HEST” SHPK me numer NUIS L21527009H.
OE HEST Shpk skualifikohet pasi certifikata e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të
cilësisë) e prodhuesit N.P.T. FERPLAST, Ferizaj, Kosove, me nr.certifikate 0921Q314 e paraqitur
per kete procedure prokurimi ne SPE nga OE ofertues HEST shpk, nuk eshte e perkthyer ne shqip
dhe e noterizuar.
Certifikata e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) e prodhuesit N.P.T.
FERPLAST, Ferizaj, Kosove, me nr.certifikate QEC 42897129/72/Q Rev: 001 e paraqitur per kete
procedure prokurimi ne SPE nga OE ofertues HEST shpk, i ka perfunduar vlefshmeria ne daten
31 GUSHT 2021, pra eshte jashte afatit te vlefshmerise, si dhe nuk eshte e perkthyer ne shqip dhe
e noterizuar fakte te cilat vijne ne kundershtim me kerkesat per kualifikim te percaktuara ne piken
2.3.2. te Shtojces 7 te DST, sipas se ciles eshte kerkuar qe:
”Autorizimi i prodhuesit ose autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, te shoqerohet
edhe me certifikaten e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) ose ekuivalent per
standardin e prodhimit, per zërat e kerkuar objekt prokurimi. Certifikata duhet te jete e vlefshme
dhe nese eshte ne gjuhe te huaj duhet te jete e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar”.
Gjithashtu, ne kontraten e dates 24.02.2022 ndermjet N.P.T.“FERPLAST” Ferizaj, Kosove dhe
subjektit distributor NIGMA KONSTRUKSION shpk, mungon nenshkrimi nga perfaqesuesi ligjor
i subjektit NIGMA KONSTRUKSION shpk.

3. Operatori Ekonomik “SAM-ARS 2016” SHPK me numer NUIS L62629204V
OE SAM-ARS 2016 Shpk skualifikohet pasi certifikata e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i
menaxhimit të cilësisë) e prodhuesit FRUTIBEST shpk, e paraqitur per kete procedure prokurimi
ne SPE nga OE ofertues SAM-ARS 2016 shpk, i ka perfunduar vlefshmeria ne daten 09 GUSHT
2020, pra eshte jashte afatit te vlefshmerise, fakt i cili vjen ne kundershtim me kerkesat per
kualifikim te percaktuara ne piken 2.3.2. te Shtojces 7 te DST, sipas se ciles eshte kerkuar qe:
”Autorizimi i prodhuesit ose autorizimi nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, te shoqerohet
edhe me certifikaten e cilësisë ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) ose ekuivalent per
standardin e prodhimit, per zërat e kerkuar objekt prokurimi. Certifikata duhet te jete e vlefshme
dhe nese eshte ne gjuhe te huaj duhet te jete e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar”.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “M U R A T I” SHPK me NUIS
J66702413V, me adresë Dibër Bulqizë, Rruga Ish Këshilli i Rrethit Bulqizë, Lagjja e re, Banesa
775/1, Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 1, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4
228 500 (katër milion e dyqind e njëzete e tetë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, është identifikuar
si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë autoritetit kontraktor Ndermarrja e Sherbimeve
Publike Fier, Lagjja “11 Janari”, Rruga “Ramiz Aranitasi”, të nëshkruani marrëveshjen
kuadër, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit
përfundimtar, tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe
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 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.
Ankesat: Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës është: Vendimi i KPP-së nr.421/2022
datë 06.05.2022 (nr.723/5 prot. datë 06.05.2022) protokolluar prane Autoritetit Kontraktor me
nr.297 prot, date 11.05.2022.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
_______________________
Ludovik TARAJ

