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NIUS: L61908027S

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[14.05.2019]

Për: Blerina Sadiku PF

Berat Perondi MAGJATE Godinë 1 katëshe në Magjatë pranë ish-uzinës së aviacionit

Procedura e prokurimit: Blerje doreza, maska, syze protektive dhe veshje shumeperdorimshe

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18543-04-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje doreza, maska, syze protektive dhe veshje
shumeperdorimshe

Fondi limit 1.561.380 (nje milion e peseqind e gjashtedhjete e nje mije e treqind e tetedhjete)
Lekë pa tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin 12 muaj
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

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

1 Blerina Sadiku PF K97730102T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.555.200 (nje milion e peseqind e pesedhjete e pese mije e dyqind)

(me numra dhe fjalë)

2 Univers Promotions K81324039M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.549.154 (nje milion e peseqind e dyzet e nente mije e njeqind e pesedhjete e kater) Leke
pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Univers Promotions K81324039M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.549.154 (nje milion e peseqind e dyzet e nente mije e njeqind e pesedhjete e kater) Leke
pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

http://www.eco-tirana.al
http://www.eco-tirana.al
http://www.eco-tirana.al
mailto:info@eco-tirana.al
mailto:info@eco-tirana.al
mailto:info@eco-tirana.al


Eco Tirana Sh.a. NIUS

Zyra operative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Don Bosko, ish parku i transportit

Zyra administrative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Muzaket, pallati “Speed”, hyrja 1, apartamenti 2

www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 4 2223909

NIUS: L61908027S

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e pergjithshme te kualifikimit, Shtojca 5 nuk eshte e
plote pasi nuk perfshin ortaket, aksioneret, etj. Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e
vecanta te kualifikimit, pika 2.3.4 pasi nuk ka paraqitur Certifikimin ISO 22301:2012 mbi
Sistemin e menaxhimit te vazhdueshmerise se biznesit.Operatori ekonomik nuk ploteson piken
2.3.5. katalogu i paraqitur nuk eshte ne i perkthyer ne gjuhen shqipe. Gjuha e përdorur në
procedurë është gjuha shqipe dhe dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një
përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te
kualifikimit, pika 2.3.6. pasi nuk ka paraqitur flete analize nga nje laborator i akredituar ne
Republiken e Shqiperise per produktin per artikujt doreza pune dhe kominoshe pune.Operatori
ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.3.7 pasi nuk ka paraqitur asnje
moster per artikull sipas specifikimeve teknike te cilesuara nga autoriteti kontraktor ne diten dhe
oren e hapjes se ofertave.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Blerina Sadiku PF se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.555.200 (nje milion e peseqind e pesedhjete e pese
mije e dyqind) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Eco Tirana sha me adrese ne Njesia bashkiake nr. 9,
rruga Muzaket, pallati “Speed”, hyrja 1, apartamenti 2 sigurimin e kontratës, siç parashikohet
në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 në datë 03.05.2019

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Administrator i Deleguar
Diego Testi
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