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DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.__________ prot. Tiranë, më____, ____,

2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Datë 26.09.2019

Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë

Për: Operatorin ekonomik: “Luar Bros” sh.p.k me NIPT L72322004M

Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1, Tirane

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34802-09-02-2019

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozime

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kërkesë për propozim me objekt “Blerje Vegla Pune”,

kohëzgjatja e kontratës deri më 10 (dhjetë) nga nënshkrimi i kontratës.

Fondi limit: 3 014 000 (tre milion e katërmbëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 13.09.2019 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara

si më poshtë;

Operatori ekonomik: “Luar Bros” sh.p.k me NIPT L72322004M me seli ne Adresa:

Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1, Tiranë, me ofertë

2 953 720 (dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e njëzet) lekë pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit te operatorit ekonomik “Luar Bros” sh.p.k, u konstatua se: 

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim.
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 I plotëson kriteret e veçanta të përcaktuara në DT.

 I plotëson specifikimet teknike të përcaktuara në DT.

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.  

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta përmban të gjithë dokumentacionin e

kërkuar në dokumentet e tenderit, referuar listës së kërkesave të tenderit, në mbështetje

të pikës 3 të nenit 66 të VKM-se nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të

Prokurimit Publik”. 

Në mbështetje të pikës 4 të nenit 66 te VKM-se nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e

Rregullave të Prokurimit Publik”, Komisioni konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime

aritmetike në vlera.  

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për

Prokurimin publik” i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se

oferta e operatorit ekonomik “Luar Bros” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e

tenderit, duke e cilësuar si ofertë të vlefshme.  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: “Luar

Bros” sh.p.k me NIPT L72322004M, me seli ne Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra

Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1, Tiranë, me ofertë me vlerë: 2 953 720 (dy milion e

nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e njëzet) lekë pa TVSH, e paraqitur për

tenderin me objekt “Blerje Vegla Pune”, me afat të lëvrimit deri 10 (dhjetë) ditë nga

nënshkrimi i kontratës, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr.3 të Punëtorëve

të Qytetit, Tiranë, Rruga “5 Maji”, pranë Tregut të Medresesë, kopjen e nënshkruar të

formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së njoftimit nga autoriteti kontraktor.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe procedura e prokurimit do të anullohet, sipas

përcaktimeve të Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimet publike”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18/09/2019

Ankesa: S`ka pasur

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

FETI FANAJ


