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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____ 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: [03.12.2019]

Për: “FEDOS shpk”
Adresa: Rruga Manol Konomi, Ndërtesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së lotit: REF-38674-10-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisjesh laboratorike, për Inspektoratin Shtetëror të
Mbikëqyrjes së Tregut”, Kërkesë për propozim – Mallra - Prokurim Elektronik, me fond limit të
përgjithshëm: 4,583,333 (katër milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre)
lekë (pa TVSH).

Afati i lëvrimit: 90 (nëntëdhjetë) ditë nga lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme: jo Buletini i Njoftimeve Publike nr. 41 datë 14 Tetor 2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1) “ALBAENERG” SHPK L02609402D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 4,200,000 (katër milion e dyqind mijë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

2) “FEDOS shpk” K01514009I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 4,300,000 (katër milion e treqind mijë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)

3) “KRIJON shpk” K12023001A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 4,570,000 (katër milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)
(me numra dhe fjalë)
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1) “ALBAENERG” SHPK L02609402D
numri i NIPT-it

2) “KRIJON shpk” K12023001A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Arsyet e skualifikimit për “Krijon” SHPK,

 Operatori ekonomik ofertues nuk përmbush specifikimet teknike të kërkuara nga ana e
autoritetit kontraktor pasi në katalogun e paraqitur nga ana e tij për zërin Aparat Spektrometer,
pajisja spektrometer "Explorer"5000 sipas pershkrimit te produktit, perdoret per identifikimin e
permbajtjes se metaleve te renda ne aliazhe. Nderkohe spektrometri i kerkuar referuar
specifikimeve teknike, kerkohet per te vleresuar perputhshmerine me Ligj Nr. 10489/2011 Per
mbikeqyrjen dhe tregun e produkteve joushqimore"dhe kriteret ligjore lidhur me Sigurine e
Lodrave (VKM Nr.262/2013) per metalet e rende/elementet e ndaluar/kufizuar ne keto produkte
(Lodra plastike, druri, tekstili etj).

2. Arsyet e skualifikimit për “Alba Energ” SHPK

 Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 1 të “Kapacitetit teknik” pasi dokumentacioni i
paraqitur në përmbushje të këtij kriteri nuk plotëson vlerën minimale të kërkuar. Kontratat e
paraqitura për furnizime me artikuj të ndryshem si panele elektrike, nuk konsiderohen si
kontrata të ngjashme me objektin e prokurimit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FEDOS shpk” me adresë: Rruga
Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 4,300,000 (katër milion e treqind mijë) lekë (pa TVSH) është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 042247865,
brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.11.2019

Ankesa: Jo

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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