
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data] 22.11.2019

Për: AN&RA SHPK

TIRANE Njesia Nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Godina 165, Hyrja 1, Kati 2, Apartmenti 6

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41667-10-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: «Blerje pjese metalike «

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. 1. K31608204B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3.705.000(tre milion e shtateqind e pese mije ) pa tsvh

(me numra dhe fjalë)

2. AN&RA SHPK K12205001I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 4.490.000 (kater milion e katerqind e nentedhjete mije )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

3. Assoplast Albania L71626028Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 4.613.000( kater milion e gjashteqind e trembedhjete mije )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

2. Assoplast Albania L71626028Q



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 4.613.000( kater milion e gjashteqind e trembedhjete mije )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

3. Hysko shpk K31608204B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3.705.000(tre milion e shtateqind e pese mije ) pa tsvh

(me numra dhe fjalë)

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

HYSKO Shpk - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion te kapacitetit teknik piken 2.3.1
Operatori ekonomik duhet të paraqesë 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.
- Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore,Operatori ekonomik do ta
vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin,
të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të
suksesshëm të kësaj kontrate.
- Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë
këtë furnizim duke paraqitur vetëm faturën përkatëse tatimore ku të jetë shënuar data,shuma,sasia e
mallrave të furnizuara,të nënshkruar nga të dyja palët.
- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion te kapacitetit ekonomik 2.2.1 Xhiro mesatare e
realizuar nga operatori ekonomik gjatë dy viteve të fundit (2017-2018) duhet të mos jetë më e vogël se
vlera e fondit limit. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti, operatori ekonomik duhet të paraqesë një
vërtetim nga dega e tatim taksave, për xhiron vjetore të realizuar në 2 (dy) vitet e fundit ku vlera
mesatare e tyre të mos jetë më e vogël se vlera e fondit limit.
2.2.2 Operatori ekonmik duhet të paraqesë kopje të certifikuar të bilanceve të dy viteteve të fundit (2017-
2018) të paraqitura pranë autoritetit përkatës./- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion te
kapacitetit teknik piken 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë 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.
- Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore,Operatori ekonomik do ta
vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin,
të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të
suksesshëm të kësaj kontrate.
- Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë
këtë furnizim duke paraqitur vetëm faturën përkatëse tatimore ku të jetë shënuar data,shuma,sasia e
mallrave të furnizuara,të nënshkruar nga të dyja palët.
- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion te kapacitetit ekonomik 2.2.1 Xhiro mesatare e
realizuar nga operatori ekonomik gjatë dy viteve të fundit (2017-2018) duhet të mos jetë më e vogël se
vlera e fondit limit. Për të vërtetuar plotësimin e këtij kushti, operatori ekonomik duhet të paraqesë një
vërtetim nga dega e tatim taksave, për xhiron vjetore të realizuar në 2 (dy) vitet e fundit ku vlera
mesatare e tyre të mos jetë më e vogël se vlera e fondit limit.
2.2.2 Operatori ekonmik duhet të paraqesë kopje të certifikuar të bilanceve të dy viteteve të fundit (2017-
2018) të paraqitura pranë autoritetit përkatës.

Assoplast Albania



Operatorit ekonomik nuk ka paraqitur KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT pika ( dh.)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.
Operatorit ekonomik nuk ka paraqitur kapaciteti teknik pika 2.2.3 Vërtetim lëshuar nga Komuna ose
Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [AN&RA SHPK TIRANE Njesia
Nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Godina 165, Hyrja 1, Kati 2, Apartmenti 6.] se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej [4.490.000 (kater milion e katerqind e nentedhjete mije )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 nr 2 dhe nr telefoni +355 4 4330250] 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 14.11.2019

Ankesa: ka ose jo Ska

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Administrator i Deleguar

Diego TESTI


