
Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

24.06.2019

Për: S.L.M. shpk

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim me objekt «Blerje qese mbeturinash per kosha»

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23540-05-23-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qese e zeze ne PE me material qe vjen nga mbledhja e
diferencuar me kapacitet 50 lt 7200 rrotulla dhe Qese e zeze ne PE me material qe vjen nga
mbledhja e diferencuar me kapacitet 150 lt.Nr. 600 roloni

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike REF-20597-05-06-2019

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. PAERA L31505034R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 864.000 (teteqind e gjashtedhjete e kater mije) Leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. S.L.M shpk K71605001B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 936.000 (nenteqind e tridhjete e gjashte mije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. ANBIM L81618008J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. PAERA L31505034R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. ANBIM L81618008J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

PAERA



Operatori ekonomik nuk ploteson Kriteret e pergjithshme te kualifikimit, nuk ka plotesuar
deklaraten sipas Shtojces 5 ne Dokumentat e Tenderit.
Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit pika d. Vërtetimin që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, pasi vertetimi nuk perfshin
detyrimet e maturuara te muajit Prill 2019.
Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit Kapaciteti teknik pika 2.3.1.
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin dhe vërtetimin e
lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kësaj kontrate.

ANBIM

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokument tjeter sipas kerkeses
se Autoritetit Kontraktor ne Dokumentat e Tenderit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë S.L.M. shpk se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej 936.000 (nenteqind e tridhjete e gjashte mije) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Eco Tirana sha 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 07.06.2019

Ankesa: ka ose jo …. Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 13.06.2019

Administrator i Deleguar
Diego Testi


