
 

     

MINISTRIA E BRENDSHME 
                          AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[Data: 02.10.2020] 

 

Për: “ FEDOS” SH.P.K  SHPK. 

Adresa: TIRANE, Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, 

Apartamenti 2      

* * * 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim Mallra - me objekt: “Blerje Pajisje 

Laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë”, me fond limit: 2,499,976 (dy 

milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë)Lekë (pa 

TVSH),  me numër reference: REF-70449-09-01-2020: 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Pajisje Laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme 

të Metrologjisë” me fond limit 2,499,976 (dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë)Lekë (pa TVSH), dhe me  numër reference: REF-70449-09-

01-2020, me afat lëvrimi 3 muaj nga nënshkrimi i kontratës. 

     

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 08.09.2020, Nr.66. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

 

 

1) POWER INDUSTRIES” SH.P.K.                          L51706022H 

        Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it   

Vlera: 1,876,000 (një milion e tetëqindë e shtatëdhjet e gjashtë mijë) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

2)  “FEDOS” SH.P.K.                                                                 K01514009I 

Emri i plotë i shoqërisë                             numri i NIPT-it  

Vlera: 1,900.000 (një milion e nëntëqindë mijë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

3) “KRIJON” SH.P.K.                                                              K12023001A                        

       Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it  

Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH.  



(me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:     

  

1) " POWER INDUSTRIES” SH.P.K.                          L51706022H 

             Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

   

 

1. Arsyet e skualifikimit, për “POWER INDUSTRIES” SHPK. 
 

Nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.3, “Kapaciteti teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, 

pasi nuk përmbush specifikimet teknike, sipas dokumentacionit të hartuar në DST, ku nga 

verifikimi i katalogëve vihen re këto mangësi:  

 Dokumentacioni teknik për sensorët PT 100: 

 

 Nuk deklarohet klasa e saktësisë për sensorët e afruar, 

 Temperatura e punës për sensorët e afruar (-20o C/ + 350o) është jashtë rangut të 

temperaturës së punës të kërkuar në DST  (-200o C/ + 800o), 

 Sensorët e afruar nuk kanë certifikatë kalibrimi nga një laborator që ka CMC, ose i 

akredituar. 

 Dokumentacioni teknik për pajisjen sistem me 12 kanale, për matjen e 12 sensorëve 

njëkohësisht 

 Nuk deklaron rezolucionin e pajisjes, 

 Nuk ka të dhëna për saktësin e pajisjes. 

 Nuk deklarohet koeficenti  i temperaturës, 

 Nuk jepen të dhëna në lidhje me kontrollin me anë të një PC-softëare. 
 

 Dokumentacioni teknik në lidhje me termociftet nuk përputhet me specifikimet e 

kërkuara. 
 

2. Arsyet e skualifikimit, për “KRIJON” SHPK. 
 

 Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, dhe asnjë nga dokumentat e kërkuara në DST. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë 

ekonomik i suksesshëm: 

 

 

1) " “FEDOS” SH.P.K.                                                                 K01514009I 

 Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it   

Vlera: 1,900.000 (një milion e nëntëqindë mijë) lekë, pa TVSH.  

 (me numra dhe fjalë).  

 

 



 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ FEDOS” SH.P.K , adresa: TIRANE, 

Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2 , se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  1,900,000 (një milion e nëntëqindë mijë) lekë, 

pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 18.09.2020 

Ankesa: JO 

 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


