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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 Nr. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 14/08/2018

Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë.

Drejtuar: Shoqërisë “POWER INDUSTRIES” shpk me Nuis L51706022H dhe me
adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati i 5,
Apartamenti 14, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78678-07-10-2018.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje kamion me tonazh të ndryshëm” afati: 20
(njëzetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 28, Date
16.07.2018.

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

1. Shoqëria “POWER INDUSTRIES” shpk me NUIS L51706022H dhe me
vlerë 11.490.000 (njëmbëdhjetë milion e katërqind e nentëdhjetë mije) leke pa
TVSH.

2. Shoqëria “LIGUS” shpk me NUIS L51523001S dhe me vlerë 11.540.000
(njëmbëdhjetë milion e pesëqindë e dyzetë mijë) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “LIGUS” shpk me NUIS L51523001S
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

a) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.Kriteret e vecanta te kualifikimit 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,”pasi nuk ka paraqitur asnje dokument per permbushjen e
kesaj pike.

b) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.1 Kapaciteti ekonomik dhe
financiar” për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori
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ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të
fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017), të paraqitur në autoritetet përkatëse
DegaWe Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me
Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar,”pasi operatori ekonomik nuk
ka parqitur Bilanc 2015 shoqeruar me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të
Autorizuar Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar per vitin 2017.

c) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.2.3 Kapaciteti ekonomik dhe
financiar ”Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti
Vendor për vitin (2017, 2018) edhe për vendet e tjera të ushtrimit të aktivitetit,
sipas ekstraktit të Qendrës Kombëtare të Biznesit” pasi operatori ekonomik nuk
ka parqitur asnje dokument per permbushjen e këtij kriteri.

d) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.1 Kapaciteti teknik ”Furnizime të
ngjashme të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit,
të aktivitetit të operatorit, në vlerën prej jo më pak se 40% e fondit limit të vënë
në dispozicion përkatësisht 4.636.000 ( katër milion e gjashtëqind e tridhjetë e
gjashtë mijë) lekë pa TVSH. Këto furnizime të ngjashme do të vërtetohen me
dokumentacionin si më poshtë: Kur furnizimi i ngjashëm është e realizuar me
institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur
Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e
lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e suksesshëm të kësaj kontrate
dhe faturat me tvsh. OSE Kur furnizimi i ngjashëm është realizuar me subjekte
private Operatori ekonomik do ta vertetojë këtë shërbim duke paraqitur fatura
tatimore shitje, ku shenohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të
furnizuara,”pasi kontrata e paraqitur nga operatori ekonomik eshtë brënda afateve
ligjore te kërkuar në DST por levrimi i mallit nuk eshte bere rrjedhimisht dhe
kontrata ështe e pa shoqeruar me Vertetim Realizimi.

e) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.2 Kapaciteti teknik ”Operatori
ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë Çertifikatë ISO 9001-2008 (e vlefshme
dhe e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të
njohur nga Republika e Shqipërisë). (Në rastet e bashkimit të operatorëve
ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO),”pasi Operatori
ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokuement per permbushjen e kesaj pike.

f) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.3 Kapaciteti teknik ”Operatori
ekonomik duhet të deklarojë llojin e mjeteve, të shoqëruara me librezën përkatëse
dhe me foto për secilin, në mënyrë që të verifikohet pajtueshmëria e parametrave
teknike të mjeteve me specifikimet teknike të kërkuara nga AK. Gjithashtu duhet
të deklarohen edhe kilometrat e bëra për çdo mjet, të shoqëruar edhe me foto të
treguesit të kilometrazhit në kroskot për secilin prej tyre,”pasi Operatori ekonomik
nuk ka paraqitur asnje dokuemnt per permbushjen e kesaj pike.

g) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.4 Kapaciteti
teknik:”Operatoriekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë garancie për
mallin e ofruar, në të cilën të jenë përcaktuar dhe përshkruar qartë të gjithë
termat dhe kushtet e garancisë teknike që mbulon ofertuesi, si dhe periudha e
garancisë teknike jo më pak se se 6 (gjashtë) muaj nga marrja në dorezim e mallit
objekt prokurimi,” pasi Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokuement
per permbushjen e kesaj pike.

h) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.5 Kapaciteti teknik: ”Operatori
Ekonomik duhet të disponoj ose të paraqesi kontratë bashkëpunimi me servis të
specializuar për riparimin e mjeteve të transportit brenda afatit të garancisë. Për
të vërtetuar këtë pikë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë edhe foto të
ambienteve të brendshme të reparteve të punës”, pasi Operatori ekonomik nuk ka
paraqitur asnje dokuement per permbushjen e kesaj pike.
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i) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.6 Kapaciteti teknik: “Operatorët
ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për realizimin e
kontratës, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezen e
punës, si dhe të figurojë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt
e fundit, si mëposhtë:1(një) inxhinier mekanik, dega Transport,”pasi Operatori
ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokuemet per permbushjen e kesaj pike.

j) Operatori ekonomik nuk ploteson piken 2.3.7 Kapaciteti teknik: “Operatori
ekonomik fitues merr përsipër, me shpenzimet e tij pajisjen e mjeteve me
dokumentacionin e plotë në emër të AK, si vijon:Çertifikatën e pronësisë së
mjetit,Lejen e qarkullimit të mjetit,Çertifikatën e kontrollit teknik të mjetit ,Policë
për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve motorike,”pasi Operatori ekonomik nuk ka
paraqitur nje deklaaret ku te merte persiper permbushjen e kesaj pike.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “POWER
INDUSTRIES” shpk me NUIS L51706022H me adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta”,
Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati i 5, Apartamenti 14, Tiranë, se oferta e paraqitur me një
vlerë të përgjithshme prej: 11.490.000 (njëmbëdhjetë milion e katërqind e nentëdhjetë
mije) lekë pa TVSH, është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 2 të
Punëtorëve të Qytetit, Rruga 5 Maji, sigurimin e kontratës siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve që 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, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 06.08.2018.

Ankesa: Nuk ka.


