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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 24.10.2019.

Nga: Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a.,

Adr.: Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë.

Për: Operatorin “EMKO” sh.p.k. NIPT K61424016V

Adr: Lagjja "Yzberisht", Rruga "Teodor Keko", Unaza e Re, Ndërtesë Private 1-
katëshe, Zonë Kadastrale Nr.3866, Numër Pasurie 315/173, Kashar, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 36 datë 10.09.2019, mbi
hartimin e dokumentave të tenderit me objekt “Blerje paisje mobilimi për zyra”, me fond
limit total 30,000,000 (tridhjetë milion) Lekë, pa TVSH. me procedure ”Të hapur” me
mjete elektronike, që u zhvillua me datë 09.10.2019, ora 10.00, [Referenca e dosjes nga
autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-35397-09-10-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje paisje mobilimi për zyra”, me kohëzgjatje

kontrate, 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarik nga data e nenshkrimit të kontratës.

Fondi Limit: 30,000,000 (tridhjetë milion) Lekë.

Burimi i financimit: Financuar nga te ardhurat e shoqerisë “Posta Shqiptare” sh.a.

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 09.10.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date 16.09.2019
[37]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. Operatori “EMKO” sh.p.k. NIPT K61424016V me vlerë të ofertës 29,813,001,5
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(njëzet e nëntë milion e tetëqind e trembëdhjetë mijë e një presje pesë) Lekë.

2. Operatori “RO - AL” sh.p.k. NIPT J61811001M nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
as dokumentacion ligjor.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

“RO - AL” sh.p.k. NIPT J61811001M.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
 Operatori “RO - AL” sh.p.k. NIPT J61811001M mungon dokumentacioni tekniko

ligjor dhe oferta ekonomike.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik rezulton se nuk ka

paraqitur ofertën ekonomike dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin “EMKO” sh.p.k.
NIPT K61424016V, Adresë: Lagjja "Yzberisht", Rruga "Teodor Keko", Unaza e Re,
Ndërtesë Private 1-katëshe, Zonë Kadastrale Nr.3866, Numër Pasurie 315/173, Kashar,
Tiranë, [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë
29,813,001,5 (njëzet e nëntë milion e tetëqind e trembëdhjetë mijë e një presje pesë) Lekë pa
TVSH, [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4,
Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati IV [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë)
ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 15.10.2019.
Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik
ofertues.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj

http://www.postashqiptare.al

