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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

                                            AUTORITETI PORTUAL DURRËS 

DIVIZIONI JURIDIK 

 

Nr._______Prot.                        Durrës, më____.____.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Për: “MUCA shpk" NIPT:K01421002H 

Adresa: Tiranë, Vorë, PICAR Autostrada Tirane-Durres, km.13, fshati Picar 

Procedura e prokurimit: “Procedurën e Hapur te Thjeshtuar – Mallra 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-01418-07-22-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje mobilje per zyrat e APD-së” 30 (tridhjetë) ditë nga 

dita e lidhjes se kontrates. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 113 datë 26 Korrik 

2021.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. OE "Buna shpk" NIPT K38708062K  të pa deklaruar me vlerë 0 lekë pa tvsh. 

2. OE "SHAGA  shpk" NIPT J96822229J me ofertë të paraqitur me vlerë 3.213.905 (tre 

milion e dyqind e trembëdhjetë mijë e nëntëqind e pesë) lekë pa tvsh. 

3. OE "MUCA  shpk"   NIPT:K01421002H  me ofertë të paraqitur me vlerë 3.774.700 

(tre milion e shtatëqind e shtatëdhjet e katër mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 OE "Buna shpk" me  NIPT K38708062K  me vlerë 0 lekë pa tvsh  

Operatori ekonomik OE "Buna shpk" NIPT: të pa deklaruar nuk ka paraqitur dokumentacion e 

kërkuar sipas kërkesave të Dokumenteve Standarte të Tenderit. Më specifikisht, OE "Buna shpk" 

nuk ka sjellë asnjë dokument, përfshirë edhe shtojcën Nr.1 Formularin e Ofertës. operatori 

ekonomik ofertues në diten dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesբ  mostrat për zërat e 

përcaktuar në tabelën; Pika 2.3.7 Kapacitetit teknik te DST. Pikë e cila rezulton e pa plotësuar 

nga Operatori Ofertues Buna Sh.p.k 

OE “Buna shpk" me  NIPT K38708062K  nuk i përmbush të gjitha kriteret e kërkuara në 

Dokumentat e Tenderit, për këte arsye AK vendosi të mos e kualifikojë këtë ofertë. 
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 OE "SHAGA  shpk" NIPT J96822229J me ofertë të paraqitur me vlerë 3.213.905 (tre 

milion e dyqind e trembëdhjetë mijë e nëntëqind e pesë) lekë pa tvsh. 

Operatori ekonomik OE "SHAGA shpk" NIPT: NIPT J96822229J nuk ka paraqitur në 

dokumentacionin e kërkuar sipas kërkesave të Dokumenteve Standarte të Tenderit kriteret e 

kapacitetit teknik si vijon; 

1. Kushti 3. Pika 2. (1 ARKITEKT) Nuk ka paraqitur Diplomën dhe CV-në e personit te 

prezantuar si Arkitekt 

2. Kushti i Certifikatave te Produktit sipas standarteve evropiane 

a. Kolltuk EN 1022:2018 ose ekuivalente SSH/EN 

b. Karrike zyre EN 1021-1:2014, ose ekuivalente me SSH 

c. Tavolinë zyre EN 527-2:2016+A1:2019 ose ekuivalente me SSH 

d. Dyshek EN 597-1:2015 ose ekuivalente me SSH 

e. Dollap me kapak për klasa EN 14073-3:2004 ose ekuivalente me SSH 

OE “SHAGA shpk" NIPT J96822229J nuk i përmbush të gjitha kriteret e kërkuara në 

Dokumentat e Tenderit, për këte arsye AK vendosi të mos e kualifikojë këtë ofertë.  

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “MUCA shpk" NIPT:K01421002H, 

dhe me adresa: Tiranë, Vorë, PICAR Autostrada Tirane-Durres, km.13, fshati Picar, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.774.700 (tre milion e shtatëqind e shtatëdhjet e 

katër mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.   

 
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

                                                  DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

                                                                              Pirro Vengu 
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