
 
 

 

 

Shtojca 10 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[21.11.2022] 

 

Drejtuar: ANTIGONE RENTALS shpk  dhe adresa Tirane Tirane TIRANE Rruga Mine Peza, Pallati 1, 

Shk.1, Ap.4 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Blerje eskavator krahegjate. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-41388-09-12-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje eskavator krahegjate, sasia e kerkuar 1(nje) cope, eskavator] 

Publikimet e mëparshme {Date 30.05.2022} {Buletini 69} me REF-30323-05-20-2022. Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data19.09.2022] [Numri  129]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim +   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera 

përkatëse të ofruara: 

 

1.  LEXALKO   dhe HYDROPOWER SHPK                                L02222010A dhe K51828006W 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

           Vlera  27.650.000 (njezet e shatemilion e gjashteqind e pesedhjete mije) leke pa tvsh 

              (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2.ANTIGONE RENTALS shpk                                                                  L71611037J 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  31.490.000 (tridhjete e njemilion e katerqind e nentedhjete) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

 



 
 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 

2. LEXALKO   dhe HYDROPOWER SHPK                                L02222010A dhe K51828006W 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

           Vlera  27.650.000 (njezet e shatemilion e gjashteqind e pesedhjete mije) leke pa tvsh 

              (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

 

       Arsyet e mëposhtme 

Për bashkimin e operatorëve ekonomike LEXALCO & HYDROPOWER, me vlerë të ofertës 27.650.000 lekë pa Tvsh, 

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjatë shqyrtimit dhe vleresimit të dokumetacionit për përmbushjen e kritereve për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, vlereson se ofertuesi nuk ka përmbushur kriteret për kualifikim të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe konkretisht: 

 

 Nuk plotëson specifikimet e përgjithshme sipas shtojcës nr.5, ato deklarohen me shtojcën nr.8 por bien 

ndesh me specifikimet në katalogun e paraqitur nga bashkimi i operatorëve per Eskavatorin ”SANY” 

SY305SL, përkatësisht: 

Forca gërmuese e kovës jo më pak se 200kn, në katalog është 87 kn 

Forca gërmuese e krahut jo më pak se 150kn, në katalog është 67 kn 

Kapaciteti mbajtës i kovës jo më pak se 0.75m3 , në katalog është 0.7 m3 

 

 Nuk plotëson pikën 2.3.5 kapaciteti, përkatësisht: 

Bashkimi i operatorëve ka autorizim nga ”SANY” Itali vetëm për shitje pjese kembimi, servis për eskavatorët 

”SANY”, dhe jo per tregtim (shtije) eskavatoresh. 

 

LEXALCO & HYDROPOWER eshte i skualifikuar 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë emri ANTIGONE RENTALS shpk                                                                  

dhe adresa Tirane Tirane TIRANE Rruga Mine Peza, Pallati 1, Shk.1, Ap.4, se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 31.490.000 (tridhjete e njemilion e katerqind e nentedhjete) leke pa tvsh / totali i pikëve të marra [max] 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´. 

 

 

 

[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor] 

 

 


