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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

Nr.________ Prot. Tiranë, më

___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 08/07/2019

Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë.

Drejtuar: Shoqërisë “SI & CO Company” shpk me NUIS L21420002F dhe me
adresë: Rruga Pjeter Bogdani Nr.14, Pallati Nr.20/4, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24728-05-30-2019.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bateri,goma,vaj etj” afati: 30 (tridhjetë)
ditë nga nënshkrimi i kontratës.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 22, Date
03.06.2019.

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

1. Operatori ekonomik “KADIU” sh.a, me NUIS J61817045K , me adresë

Autostrada Tiranë-Durrës, Km.5, Mëzez, Ndërtesë Private, Tiranë dhe me ofertë

ekonomike 3.772.336 ( tre milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e treqind e

tridhjetë e gjashtë ) lekë pa tvsh.

2. Operatori ekonomik “SI & CO Company” sh.p.k, me NUIS L21420002F, me

adresë rruga “Pjeter Bogdani”, Nr.14, Pallati Nr.20/4, Tiranë dhe me oferte

ekonomike 3.974.600 (tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e

gjashtëqind ) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “KADIU” sh.a, me NUIS J61817045K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
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1. Nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim, pikën 2.3.6 të kapacitetit teknik ku
thuhet se "Operatori ekonomik ditën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesë
mostrat e mëposhtme: Gomë 440/28R 28 1 copë dhe Bateri 12 V 165 Ah 1 copë"pasi
OE nuk paraqiti mostrat sipas kërkesës së mësipërme në orën dhe vendin e përcaktuar
në DST për hapjen e ofertave ( datë 10.06.2019, ora 11:00).

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “SI

& CO Company” sh.p.k, me NUIS L21420002F dhe me adresë: Rruga Pjeter Bogdani

Nr.14, Pallati Nr.20/4, Tiranë, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej

3.974.600 (tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind ) lekë pa tvsh.

, është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 2 të
Punëtorëve të Qytetit, Rruga 5 Maji, Tiranë sigurimin e kontratës siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve që 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, 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 18.06.2019.

Ankesa: Nuk ka.


