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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 06.04.2020.

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

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

Për: Operatori “ZENIT&CO” SH.P.K NUIS K61731002D

Adr: Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 01 datë 12.03.2020, mbi hapjen
e procedurës së prokurimit me objekt “Hartim i Projektit të Zyrave Postare”, me fond
limit total 2,279,340 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e dyzet) Lekë
pa tvsh, me procedure ”Kërkese për propozim” me mjete elektronike, që u zhvillua me
datë 24.03.2020, ora 10:00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-53899-03-11-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Hartim i Projektit të Zyrave Postare”.

Fondi Limit: 2,279,340 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e dyzet)

Lekë pa tvsh.

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqerisë Posta Shqiptare sh.a.

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 24.03.2020.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 17.03.2020
[12]

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 “NET-GROUP” SH.P.K NUIS L72023002P me vlerë të ofertës
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1.725.344,71 (një mlion e shtatëqind e njëzet e pesë mijë e treqind e dyzet e katër
presje shtatëdhjetë e një) Lekë.

2. Operatori “ZENIT&CO” SH.P.K NUIS K61731002D me vlerë të ofertës 2,056,472
(dy milion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e dy) Lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

Operatori “NET-GROUP” SH.P.K NUIS L72023002P
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Operatori “NET-GROUP” SH.P.K NUIS L72023002P për arsye se:

- Përllogaritja nuk është bërë e saktë sipas miratimit të manualit të tarifave për
shërbime në planifikim territori, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim, në mbështetje
të nenit 100 të kushtetutes dhe të nenit 18, te ligjit nr.8402 datë 10.09.1998, “Per
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. Vleresimi nuk është bërë sipas
tabelës nr.6 neni25 - Ndertesat dhe ndarjet funksionale të tyre sipas tipologjise, si dhe
strukturat në ambientet e jashtme sipas tipologjise së shërbimit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “ZENIT&CO”
SH.P.K NUIS K61731002D, Adr: Rruga "Myrteza Topi", Nd.18, Ap.38, Tiranë, [emri
dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë 2,056,472 (dy milion
e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e dy) Lekë pa T.V.SH 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.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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
58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 26.03.2020.
Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik
ofertues.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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