
[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data ] 04/11/2019

Për: Sinani Trading sh.p.k

Lushnje lagjia Xhevdet Nepravishta, rruga Iljaz Ahmeti ,magazina 1kateshe ,pasuria 1957/3
,prane fabrikes se Qumeshtit

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-37979-10-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Materiale ristrukturimi te selisë operative të Rr. Don Bosko”

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.Ilir Dervishaj PF L73315401C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.699.800 (dy milion e gjashteqind e nentedhjete e nente mije e teteqind )leke pa TVSH

2.LIGUS sh.p.k L51523001S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.780.536 (dy milion e shtateqind e tetedhjete mije e peseqind e tridhjete e gjashte
mije)leke pa TVSH

3. SARK sh.p.k K52531415H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.837.100 (dy milion e teteqind e tridhjete e shtate mije e njeqind ) leke pa TVSH

4. Sinani Trading sh.p.k J64103483H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3.094.500 (tre milion e nentedhjete e kater mije e peseqind )leke pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Ilir Dervishaj PF L73315401C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



2.LIGUS sh.p.k L51523001S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. SARK sh.p.k K52531415H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Ilir Dervishaj:  me oferte 2.699.800 All  
Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 2.3.2 pasi mungon deklarata se merr persiper
furnizimin e mallit te kerkuar ne objektin e DST prane AK brenda 24 oreve nga kerkesa per
sasine dhe sipas specifikimet te percaktuara 
Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 2.3.3 pasi mungon deklarata per mjetet, te cilat do te
jene ne dispozicion te sjelljes se furnizimit per Eco Tirana sha.

2. LIGUS sh.p.k
Operatori ekonomik nuk ploteson :
Kontratat e mjeteve nuk jane bere ne nje zyre noterie, por jane lidhur ndermjet njeri tjetrit, kjo
ne kundershtim me kriterin 2.3.2
Kamioni me targe AA189IU ne pronesi te shoqerise B93 nga verifikimi yne si autoritet
kontraktor rezulton I angazhuar ne kontrata te tjera te shpallura fitues nga shoqeria B-93. Shpk,
me Ministristrine e Shendetesise dhe Mireqenies Sociale, dhe me Bashkine Fier.
Taksat e kamionit me targe AA835ME I perkasin vitit 2018, dhe nuk jane koherente kjo ne
kundershtim me kriterin 2.3.2.
Certifikata per kamionin AA 835 ME eshte e cilesuar per transport mallrash Brenda vendit per
llogari te vet, dhe jo per te trete ne kete rast shoqeria “Ligus” shpk.
Certifikata per kamionin AA 189 IU eshte e cilesuar per transport mallrash nderkombetar per
llogari te vet, dhe jo per te trete ne kete rast shoqeria “Ligus” shpk.

3. SARK sh.p.k
Operatorit ekonomik nuk ploteson kriterin 2.2.1 pasi nuk ka paraqitur akt ekspertizen e kryer
nga Eksperti kontabel per bilancin e vitit 2018.

Operatori ekonomik nuk ka paraitur nje kontrate noteriale edhe kontrata eshte pa afat per
disponomin e dy kamione vetshkarkues mbi 7.5 ton , kjo ne kundershtim me kriterin 2.3.3.
Kamioni AA673TY nuk eshte kamion eshte Terheqes, dhe seashku me Rimorkion me targe
AER165, sebashku te dy mjetet jane nje kamion , pra operatori ekonomik ka pariqitur vetem nje
kamion per kete procedure.

Operatori duhet te paraqese dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me objektin e
prokurimit, të kryera gjatë tri viteve të fundit, me një vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të
kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

Vërtetim i lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kontrates
”Blerje materile per rruge dhe rrjete dhe trotuare” nga verifikimet paraprake nuk eshte autentik
dhe nuk eshte origjinal i leshuar nga Bashkia Roskovec. Per kete arsye operatori nuk e ploteson
kriterin 2.3.1.



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Sinani Trading sh.p.k me adrese ne
Lushnje lagjia Xhevdet Nepravishta, rruga Iljaz Ahmeti ,magazina 1kateshe ,pasuria 1957/3
,prane fabrikes se Qumeshtit] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.094.500
(tre milion e nentedhjete e kater mije e peseqind )leke pa TVSH pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Eco Tirana sh.a Njesia Bashkiake nr 9,rruga
Muzaket, pallati Speed,hyrja 1 apartamenti 2 Tirane ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 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 25.10.2019

Ankesa: ka ose jo Ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 29.10.2019

Administrator i Deleguar

Diego TESTI


