
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data] 05.12.2019

Për: [BE-SI sh.p.k

Kukes KUKES Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1 ]

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41859-10-31-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: «Blerje dhe montim dyer per kapanonin ne 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. BE-SI sh.p.k K71412003A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.519.000 /dy milion peseqind e nentembedhjete mije leke)pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

2.A.K.M Albanian Investment Group L72230026K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.258.000 (dy milion e dyqind e pesedhjete e tete mije )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

3.Hysko sh.p.k K31608201B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.587.500 (dy milion e peseqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind)leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

4.Hysi – 2F sh.p.k K72429007E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera 2.588.000 (dy milion e peseqind e tetedhjete e tete mije ) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

5.Paera sh.p.k L31505034R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2.520.000 (dy milion e peseqind e njezet mije) leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Paera sh.p.k L31505034R

2.A.K.M Albanian Investment Group sh.p.k L72230026K

3.Hysko sh.p.k K31608201B

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. PAERA sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.3.2.  pasi nuk ka paraqitur kontrate dhe vertetim
realizimi per furnizimet e ngjashme me institucionet shteterore Gjykata e rrethit Gjirokaster dhe
nuk ka paraqitur vertetim realizimi per kontraten e paraqitur me Drejtorine e Sherbimit Spitalor
Sarande. 
Vertetimi per xhiron e tre viteve te fundit nuk permban objektin e prokurimit te AK, por
permban objektin e prokurimit te AK Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder. 
(vertetimin e bashkise tirane e ka shoqe)  

2. AKM Albanian Investment Group sh.p.k nuk ploteson kriterin e pergjithshem pika a nuk e ka
ne qkr objektin e prokurimi, objekti i veprimtarise se shoqerise eshte jashte objektit te
prokurimit, montime konstrujsione metalike, saldime, etj
Gjithashtu nuk ploteson kriterin 2.3.1 për furnizime të ngjashme me objektin e prokurimi. Ne dy
faturat tatimore te paraqitura, vetem nje nga faturat me vleren 710.000 leke pa tvsh eshte blerje
dhe montim, e njejte me objektin e prokurimit. 
Gjithsesi nga te dy faturat zeri  FV konstruksione metalike te perbera (ton) me vlere 102.400
leke perben 8.9% te 40% te furnizimeve te ngjashme kerkuar nga AK. 
Vertetimi per xhiron e dy viteve te fundit nuk permban objektin e prokurimit te AK

3. Hysko sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.2.1 nuk ka paraqitur xhiro te dy viteve te fundit; nuk
ploteson kriterin 2.2.2 pasi i ka bilancet te pakonfirmuara nga institucioni perkates dhe nuk
ploteson kriterin 2.3.2 pasii nuk ka paraqitur deklaraten e kerkuar nga AK

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BE-SI sh.p.k Kukes KUKES Lagjja
nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
[2.519.000 (dy milion e peseqind e nentembedhjete mije leke )pa Tysh /pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Eco Tirana sh.a me adrese Njesia bashkiake nr 9,
rruga Muzaket, pallati Speed Hyrja 1 ap.2 Tirane] 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 19.11.2019

Ankesa: ka ose jo Ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 22.11.2019

Administrator i Deleguar

Diego TESTI


