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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 12.12.2018

Nga: Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a.,

Adr.: Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë

Për: “Kronos Konstruksion” sh.p.k. NUIS K41416033P
Adr: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pranë ish ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 39 datë 04.10.2019, me objekt:
”Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite,
Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit
nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme dhe Ndërtim
i 21 Dhomave të sigurisë për posten sekrete, brenda ambjenteve të zyrave postare”, me
fond limit total 42,031,992 (dyzet e dy milion e tridhjetë e një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë
e dy) lekë pa tvsh ndarë në lote:
Loti i Dytë: ”Ndërtim i 21 Dhomave të sigurisë për posten sekrete, brenda ambjenteve të
zyrave postare”, në vlerën 1,774,049 (një milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e
dyzet e nëntë) lekë pa tvsh;, me procedurë “E hapur”, të zhvilluar me datë 18.11.2019, ora
10.00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-38335-10-07-2019

Loti i dyti: REF-38355-10-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i Dytë: ”Ndërtim i 21 Dhomave të sigurisë për posten

sekrete, brenda ambjenteve të zyrave postare”, me kohëzgjatje kontrate, 4 (katër) muaj

kalendarike nga fillimi i punimeve.

Fondi Limit: 1,774,049 (një milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e dyzet e nëntë)
lekë pa tvsh.

Burimi i financimit: Financuar nga te ardhurat e shoqerisë “Posta Shqiptare” sh.a.

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 18.11.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date 14.10.2019
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. Operatori “Kronos Konstruksion” sh.p.k. NUIS K41416033P me vlerë të ofertës
1,682,604 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e katër) Lekë.

2. Operatori “MEN” sh.p.k. NUIS J61909901W me vlerë të ofertës 1,716,708 (një
milion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e tetë) Lekë.

3. Operatori “I.C.S (Integrated Security Solutions)” sh.p.k. NUIS L922300027U nuk
ka paraqitur ofertë ekonomike as dokumentacion ligjor.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

Operatori “I.C.S (Integrated Security Solutions)” sh.p.k. NUIS L922300027U

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
 Operatori “I.C.S (Integrated Security Solutions)” sh.p.k. NUIS L922300027U nuk

ka paraqitur ofertë ekonomike as dokumentacion ligjor.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori “Kronos

Konstruksion” sh.p.k. NUIS K41416033P, Adr: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pranë ish

ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tiranë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se

oferta e paraqitur, me vlerë 1,682,604 (një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e

gjashtëqind e katër) Lekë. [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar

si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4,
Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati IV [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10
(dhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 03.12.2019.
Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik
ofertues.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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