
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, KORÇE

Date 18.03.2020

Për: Shqerine, “ERVIN LUZI” P.F me NIPT K71707007Q adresa : Tirane Kashar YRSHEK Lagjja
Katund i Ri, Rruga Ali Pashe Gucia, Godina nr.5.

Procedura e prokurimit: “Materiale hidraulike”

Numri i referencës së procedurës/loti : REF-49601-02-05-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me materiale
hidraulike.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Shoqeria “DENISA BESHAJ” P.F , NIPT L41904011K me vleren:

1,893,990 (nje milione e teteqind e nentedhjet e tre mije e nenteqind e nentedhjet )leke.

2. Shoqeria “ERVIN LUZI” P.F , NIPT K71707007Q me vleren:

1,970,000 (nje milion e nenteqind e shtatedhjet mije)leke.

3. Shoqeria “HEST” SH.P.K , NIPT L21527009H me vleren:

2,063,748 (dy milion e gjashtedhjet e tre mije e shtateqind e dyzet e tete )leke.

4. Shoqeria “FREDI ELECTRONIC” SHPK, NIPT K91803020F me vleren:

2,110,830 (du milion e njeqind e dhjete mije e teteqind e tridhjet )leke.

5. Shoqeria “ASI-2A CO” SHPK, NIPT K53002402C me vleren:

2,117,000 (dy milion e njeqind e shtatembedhjete mije )leke.



6. Shoqeria “FALCOMX” SHPK, NIPT L81604003O me vleren:

2,149,000 (dy milion e njeqind e dyzet e nente mije )leke.

7. Shoqeria “MURATI D” SHPK, NIPT K42003004T me vleren:

2,213,950 (dy milion e dyqind e trembedhjete mije nenteqind e pesedhjet )leke.

8. Shoqeria “LUAR Bros” SHPK, NIPT L72322004M me vleren:

2,295,000 (dy milion e dyqind e nentedhjet e pese mije )leke.

9. Shoqeria “TIMAK” SHPK, NIPT L62030020B me vleren:

2,394,810 (dy milion e treqind e nentedhjet e kater mije e tetqind e dhjete )leke.

10. Shoqeria “ALPHA SOLUTIONS GROUP” SHPK, NIPT L63620402U me vleren:

2,395,990 (dy milion e treqind e nentedhjet e pese mije e nenteqind e nentedhjet )leke.

11. Shoqeria “ELEKTRO THERM” SHPK, NIPT L43709006U me vleren:

2,408,946 (dy milion e katerqind e tete mije e nenteqind e dyzet e gjashte )leke.

12. Shoqeria “"M U R A T I"” SHPK, NIPT J66702413V me vleren:

2,446,720 (dy milion e kateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e njezet )leke.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 .Shoqeria “DENISA BESHAJ” P.F, per arsye se:
Operatori ekonomik nuk e ka paraqitur oferten sipas dokumentave standarte te tenderit te publikuara nga
autoriteti kontraktor. Operatori ekonomik ka tjetersuar zerat e preventivit, konkretisht zerin me nr. 77 me
emertimin WC porcelani ku sasia e kerkuar ne DST eshte 5 cope kurse operatori ekonomik ka paraqitur
oferten e tij per 50 cope.

2 .Shoqeria “TIMAK” SHPK, per arsye se:
Nuk vertetohen furnizimet te ngjashme ne kundershtim me sa kerkohet ne dokumentet standarte te tenderit,
kapaciteti teknik si me poshte:
2.3 Për kapacitetin teknik:
1. Furnizime të ngjashme me vlere 40% te fondit limit të realizuara gjatë tre viteve të fundit .
Ne rast te pervojes te meparshme te realizuar me ente publike duhet te paraqitet kontrata shoqeruar me
vertetimin per realizimin e sukseshem te kontrates ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat
dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Ne rast te pervojes te meparshme te realizuar me sektorin privat duhet te paraqiten fatura tatimore të shitjes,
ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vertetim per xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit ne
kundershtim me kerkesat e dokumenteve standarte te tenderit kapaciteti ekonomik dhe financiar.



3 .Shoqeria “ALPHA SOLUTIONS GROUP” SHPK, per arsye se:
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur vertetim per xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit ne
kundershtim me kerkesat e dokumenteve standarte te tenderit kapaciteti ekonomik dhe financiar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “ERVIN LUZI” P.F, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,970,000 (nje milion e nenteqind e shtatedhjet mije) leke pa
tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes se Sherbimeve Publike,Bashkise Korçë
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa per lidhjen e kontrates.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet 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 : 10.03.2020

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ILIRJAN DINELLARI


