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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr.______Prot Tiranë, më ___/___/ 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Dt. 15.07.2019

Për: Operatori Ekonomik “Blerina Sadiku” Person Fizik me NIPT K97730102T.

Adresa: Rruga “Misir”, nr. 62, Perondi, Kuçovë, Berat.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr.06 datë 28.02.2019 me

objekt: “Blerje thasë dhe shirita plastikë me numërator për thasë” e ndarë me lote me

fond total 12.607.000 lekë pa t.v.sh Loti i parë “Blerje thasë” me fond limit 5.897.000

(pesë milion e tetëqindë e nëntëdhjetë ë shtatë mijë) Lekë pa t.v.sh. të vëna në

dispozicion nga të ardhurat e Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a.,,me procedurë “E hapur”,

me mjete elektronike e cila u zhvillua më datë 02.04.2019, ora 10.00. [Referenca e dosjes

nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -11299-02-28-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i parë “Blerje thasë”

Fondi Limit: 5.897.000 (pesë milion e tetëqindë e nëntëdhjetë ë shtatë mijë) Lekë pa t.v.sh.

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e

favorshme;

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 02.04.2019, ora 10.00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 04.03.2019

[09 ]

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Operatori ekonomik “ Malbertex” Shpk NIPT K71821009N me vlerë të

ofertës 5.235.500 (pesëmilion e dyqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind) Lekë pa
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T.V.SH.

2. Operatori ekonomik “ Trinity Trade Company” Shpk me Nipt K81630026U

me vlerë të ofertës 4.814.500 ( katër milion e tetëqind e katërmbëdhjetëmijë e pesëqind)

Lekë pa T.V.SH.

3. Operatori ekonomik “Blerina Sadiku” Person Fizik NIPT K97730102T me

vlerë të ofertës 5.797.000 (pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa

T.V.SH.

4. Operatori ekonomik “ Muca” sh.p.k. NIPT K01421002H nuk ka paraqitur

ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “ Malbertex” Shpk

2. Operatori ekonomik “ Trinity Trade Company” Shpk

3. Operatori ekonomik “ Muca” sh.p.k.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “ Malbertex” Shpk NIPT K71821009N rezulton se nuk

plotëson për kualifikim pikat e e përcaktuara në DST, dhe konkretisht;

2.3.2 Flet panaliz për testimin e lëndës së parë nga një Laborator i Akredituar për

Artikullin “Thes” objekt prokurimi.

2.3.4 Katalog të prodhuesit/prodhuesve ku të përshkruhen specifikimet teknike të mallrave

objekt prokurimi në përputhje me ato të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor.

2. Operatori ekonomik “ Muca” sh.p.k. NIPT K01421002H nuk ka paraqitur ofertë

ekonomike.

3. Operatori ekonomik “Exspo System” sh.p.k. nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

4. Operatori ekonomik “Trinity Trade Company” Shpk me Nipt K81630026U për

arsye se:

Në zbatim të vendimit Nr. 379/2019 datë 18.06.2019 të Komisioni i prokurimit Publik

për pasi katalogu për mallrat objekt prokurimi nuk përmban të dhënat e nevojshme

dhe të mjaftueshme për artikujt e prokuruar, pasi mungesa e përshkrimit të

specifikimeve teknike në katalog, nuk lejon autoritetin kontraktor që të bëjë

krahasimet e specifikimeve të katalogut me specifikimet teknike të mallrave objekt

prokurimi të përcaktuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator

ekonomik i suksesshëm:

Operatori Ekonomik “Blerina Sadiku” Person Fizik NIPT K97730102T me vlerë të

ofertës 5.797.000 (pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa T.V.SH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare”

sh.a., Adresa: Rr, “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet

në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij

njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kjo
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procedurë prokurimi anulohet pasi nuk ka operator ekonomik të klasifikuar vijues siç

parashikohet në nenet 24 dhe 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,

i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.04.2019.

Ankesa: Ka patur.

Pranë Autoritetit Kontraktor është paraqitur ankesa si më poshtë vijon:

Me datë 26.03.2019, është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Blerina Sadiku”

Person Fizik, nr.636/9 prot., datë 17.04.2019.

Nga ana e Autoritetit Kontraktor, Posta Shqiptare sh.a.,brenda afateve ligjore është trajtuar

ankesa, Operatorit Ankimues i është kthyer përgjigje me nr. 636/15 prot.datë 23.04.2019

Operatori “Blerina Sadiku” Person Fizik, NIPT K97730102T është ankuar pranë

Komisionit të Prokurimit Publik për procedurën e prokurimit të sipërpërmendur e cila me

Vendimin Nr. 379/2019 Prot, datë 18.06.2019 vendosi të pranojë ankesën e paraqitur nga

Operatori Ekonomik “Blerina Sadiku” Person Fizik,dhe Autoriteti Kontraktor të anulojë

vendimin e KVO-së mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “Trinity Trade Company”

Shpk duke e skualifikuar atë për shkak pasi katalogu për mallrat objekt prokurimi nuk

përmban të dhënat e nevojshme dhe të mjaftueshme për artikujt e prokuruar, pasi mungesa e

përshkrimit të specifikimeve teknike në katalog, nuk lejon autoritetin kontraktor që të bëjë

krahasimet e specifikimeve të katalogut me specifikimet teknike të mallrave objekt

prokurimi të përcaktuar, Oferta e vetme e kualifikuar mbetet e Operatorit Ekonomik

“Blerina Sadiku” Person Fizik NIPT K97730102T me vlerë të ofertës 5.797.000 (pesë

milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa T.V.SH.

Njoftimi i rivlerësimit është bërë në datë 26.06.2019 në përputhje me Vendimin Nr.

379/2019 Prot, datë 18.06.2019 të Komisionit të Prokurimit Publik.

Brenda afateve ligjore që nga rivlerësimi nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Laert Duraj

NË MUNGESË DHE ME POROSI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT

TË ADMINISTRIMIT TË SHOQËRISË

Entel Agolli
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