REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI PORTUAL DURRËS
DIVIZIONI JURIDIK
Nr._______Prot.

Durrës, më____.____.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Date: ___.___.2022

Drejtuar: “ONI TRADE" NIPT: L21410012I; Adresa: Njësia Nr. 9, Rruga Hysen Haxhi Dalliu,
Dyqani Nr. 4, TIRANE

Procedura e prokurimit: “Procedurën e Hapur te Thjeshtuar – Mallra
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF - 24978-04-13-2022
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Aksesore Specifike për leje portuale” 45 (dyzet e pesë) ditë
nga data e nënshkrimit te kontrates.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 50 datë 19 Prill 2022.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojme se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. OE "Albdesign" NIPT: L51819005Q me vlerë 2.694.000 (dy milion e gjashtëqind e nëntë
dhjetë e kater mijë) lekë, pa tvsh..
2. OE "ONI TRADE" NIPT: L21410012I me vlerë 2.000.000 (dy milion) lekë pa tvsh.
Në dokumentacionin e paraqitur nga dy operatoret ekonomik, KVO nuk ka evidentuar mangësi
në plotesimin e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit.
Në përfundim të shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit të ngarkuar në SPE, rezulton se
plotësohen kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të
Kualifikojë ofertën e operatoreve ekonomik pjesëmarrës.
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: S'KA

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

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ONI TRADE" NIPT: L21410012I;
Adresa: Njësia Nr. 9, Rruga Hysen Haxhi Dalliu, Dyqani Nr. 4, TIRANE, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 2.000.000 (dy milion) 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

Konceptoi: S. Mece
Pranoi:
O. Dalipi
Miratoi: A. Marku
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