REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI PORTUAL DURRËS
DIVIZIONI JURIDIK

Nr._______Prot.

Durrës, më____.____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: “UNIVERS Promotions” me NIPT K81324039M
Adresa: Lagjja Yzberisht, Zona Unaza e Re, Rruga Teodor Keko, Pallati ''ALES'', Kati 1,
Tiranë.
Procedura e prokurimit: “Procedurën e Hapur te Thjeshtuar – Mallra “Marrëveshje Kuader”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-09930-10-29-2021.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Veshmbathje për punonjësit e FSPD për 1 (një) vit”
45 (dyzet e pesë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 161 datë 8 Nëntor
2021.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1-“UNIVERS Promotions” me NIPT K81324039M, me vlerë të ofertës ekonomike 7,066,500
(shtatë milion e gjashtëdhjetëegjashtë mijë e pesëqind) lekë pa t.v.sh.
2-“ENEA MASLLAVICA P.F” me NIPT L71920001R, me vlere te ofertes ekonomike
7.287.300 (shtatëmilion e dyqindetetëdhjetëeshtatë mijë e treqind) lekë pa t.v.sh.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
“ENEA MASLLAVICA P.F” me NIPT L71920001R, me vlere te ofertes ekonomike
7.287.300 (shtatëmilion e dyqindetetëdhjetëeshtatë mijë e treqind) lekë pa t.v.sh.

Adresa: L. 1 “Rruga Tregtare “, Durres; Tel. +355 52 293402 Tel/Fax +355 52 223115
web : www.durresport.al e-mail: info@durresport.al

Në dokumentacionin e paraqitur nga operatori “ENEA MASLLAVICA P.F”, KVO, ka
evidentuar një sërë mangësish në dokumentacion, dhe konkretisht:
Nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kërkesave të DST shtojca 7
Pika 1 “kriteret e përgjithshme të kualifikimit ” gërmat dh, e.
Pika 2 “kriteret e veçanta të kualifikimit” pikat 2.2/1, 2.2/3, 2.3/2, 2.3/4, 2.3/5, 2.3/6, 2.3/6a,
2.3/7, 2.3/8, 2.3/9, 2.3/11.
Sa me siper AK vendosi të s‘kualifikojë këtë Operator Ekonomik

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “UNIVERS Promotions” me NIPT
K81324039M, dhe me adrese: Lagjja Yzberisht, Zona Unaza e Re, Rruga Teodor Keko, Pallati
''ALES'', Kati 1, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7.066.500 (shtatë
milion e gjashtëdhjetëegjashtë mijë e pesëqind) 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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