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

                               BASHKIA E TIRANËS  

              AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT 

Nr.______ prot.                                                                      Tiranë më,____, ____, 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Data 21.12.2022 

Drejtuar: “E N P I” Sh.p.k  

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur e Thjeshtuar” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50784-11-22-2022   

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë  dhe kohëzgjatja e kontratës] Blerje 

gjenerator 325 kw 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 173 datë 

19 Dhjetor 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 kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. “INPLY” Shpk     L51503032Q 

         Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-t  

  

Vlera : 3 450 000 (tre milion e katerqind e pesedhjete mije ) lekë pa Tvsh 

 

2. “E N P I” Sh.p.k                                 K01409003B      

            Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t  

  

Vlera: 4 000 000 (kater milion) lekë pa Tvsh 
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3. “AON” Shpk                                               L71402044K      

            Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t  

  

Vlera: 4 077 500 (kater milion e shtatedhjet e shtate mije e peseqind) lekë pa Tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “INPLY” Shpk     L51503032Q 

       Emri i plotë i shoqërisë                   Numri i NIPT-t  

 

arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik nuk plotëson kriteret si më poshte; 

1. Fatura e shitjes e lëshuar  për subjektin SOLOMON Sh.p.k në vlerën 19,818,333.33 lek pa 

tvsh, nuk është furnizim i ngjashëm, pasi malli i furnizuar është i llojit transformator, i cili është i 

ndryshëm nga malli objekt prokurimi.1. Fatura e shitjes e lëshuar  për subjektin SOLOMON 

Sh.p.k në vlerën 19,818,333.33 lek pa tvsh, nuk është furnizim i ngjashëm, pasi malli i furnizuar 

është i llojit transformator, i cili është i ndryshëm nga malli objekt prokurimi. 

2. Kontrata me UKD "Blerje materiale dhe pajisje elektrike, vegla dhe pajisje mekanike" në 

vlerën 75,824,640 lek pa tvsh nuk është furnizim i ngjashem pasi nuk përmban mallra të 

ngjashëm (gjenerator), i cili është objekt i kontratës që prokurohet. 

3. Fatura e shitjes lëshuar për INSTAT në vlerën 2,880,000 lek pa tvsh nuk është e shoqëruar me 

vërtetim realizimi sikurse është kërkuar në pikën 2.3.1, germa "a", pasi INSTAT është autoritet 

publik kontraktor.                                            

 Operatori Ekonomik nuk permbush  specifikimet e kerkuara per objekt prokurimin  

katalogu nuk permban informacion ne disa zera specifikimesh. 

 

2. “AON” Shpk                                               L71402044K      

            Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit nuk është plotësuar modelit standart të përcaktuar në 

shtojcën 8 të DST.   Bilancet 2019,2020,2021 nuk janë të çertifikuara nga organet tatimore 

sikurse është përcaktuar në pikën 2.2.1 të kritereve të veçanta të kualifikimit.      

Bilancet janë ngarkuar vetëm me vulën e OE dhe hartuesit të bilanceve/pasqyrave (zyrë 

financiare e jashtme)     

Autorizimi i prodhuesit (TEKSAN) është ngarkuar në gjuhën angleze, e papërkthyer në gjuhen 

shqipe, në të cilën zhvillohet procedura e prokurimit, e përcaktuar në Njoftimin e kontratës, pika 

4.5. Paraqitja e autorizmit tw prodhuesit në gjuhën angleze vjen në kundërshtim me kriteret e 

pwrgjithsme të kualifikimit të përcaktuar në shtojcën 7 të DST      



Adresa: Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë, Shqipëri, info@aprtirana.al 

 

Katalogu dhe skedat e ngarkuara nga OE janë në gjuhën angleze, e papërkthyer në gjuhën 

shqipe, në të cilën zhvillohet procedura e prokurimit, e përcaktuar në Njoftimin e kontratës, pika 

4.5. Paraqitja e autorizmit të prodhuesit në gjuhën angleze vjen në kundërshtim me kriteret e 

përgjithshme të kualifikimit të përcaktuar në shtojcën 7 të DST 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “E N P I” Sh.p.k, me adresë: 

TIRANE Rruga Hamdi Pepa, ne fund te tregut ushqimor, mbrapa magazinave te OST, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 4 000 000 (kater milion) lekë pa Tvsh / totali i pikëve të marra 

[_____] është identifikuar si  Oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë pranëAgjencisësëParqevedheRekreacionit me  

adresë: RrugaLimanKabaTiranë  me nr kontakti 06974062811 sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj 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 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

 

PO    JOX 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

Erinda FINO 


