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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

03.10.2018
Për: Assoplast Albania, dege e shoqerise se huaj, me seli ne TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 2 Rr. Themistokli Gërmenji, pallati Pegaso,

kati 7, zyra 30.

Procedura e prokurimit: Blerje pllaka celiku.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84236-08-30-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje e pllakave te celikut, duke filluar nga data e nenshkrimit te kontrates sipas gafikut te levrimit:

1200 kg brenda fundvitit 2018 dhe 800 kg brenda tremujorit te pare te vitit 2019, sipas kerkeses se
Autoritetit Kontraktor.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
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.Assoplast Albania L61918018A

Vlera 800.000 (teteqind mije) leke pa Tvsh
960.000 (nenteqind e gjashtedhjet mije) leke me Tvsh

2.Sinani Trading J64103483H

Vlera 825.000 (teteqind e njezet e pese mije) lek pa Tvsh
990.000 (nenteqind e nentedhjete mije) leke pa Tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1 – Naim Hysi
operatori ekonomik nuk ka permubushur kerkesat e pikes 2.3 per kapacitetin teknik:
2.3.1 Kur furnizimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë këtë furnizim duke paraqitur
vetëm faturën përkatëse tatimore ku të jetë shënuar data, shuma, sasia e mallrave të furnizuara, të nënshkruar nga të dyja palët. Faturave
tatimore te derguara nga operatori ekonomik u mungon data e leshimit.
2.3.2 Operatori ekonomik nuk ka leshuar deklaraten se merr persiper dorezimi e mallit brenda afateve te kerkuara ne objektin DST prane
AK brenda afateve dhe saseise dhe specifikimeve te sasia dhe grafiku i levrimit

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Assoplast Albania, dege e shoqerise se huaj, me seli ne TIRANE Njësia
Bashkiake Nr. 2 Rr. Themistokli Gërmenji, pallati Pegaso, kati 7, zyra 30 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 800.000
(tetëqind mijë) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Eco Tirana sh.a, me adresë: Njesi Bashkiake Nr 9, Rruga Don Bosco, ish parku i autobusave,
Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në
klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 825.000 (teteqind e njezet e pese mije) lek pa
Tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2018

Ankesa: jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Diego TESTI


