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Nr. ______ Prot. Patos më, ___/12/2019

ALBPETROL SHA PATOS

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 03.12.2019
Nga: “Albpetrol” sha- Patos
Për: “Ra-Mi Kompani” shpk- Tiranë
Njesia Bashkiake Nr. 3 , Rruga “ Telendini”pallati nr. 1 , Kati 1, Tiranë
NUIS L61327009F

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42171-11-04-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Funizim vendosje sistem dytesor burim energjie me gjenerator
per dhomen e serverave”.
Kohëzgjatja e kontrates: Nga data e lidhjes së kontratës deri më 25.12.2019.
Fondi limit: 1,195,000 lekë (pa TVSH).
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 11 Nëntor 2019 nr.45,

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te
ofruara:
1. Operatori ekonomik “Edico Group” shpk me NUIS L82118039C , me vlere oferte në total

1 100 000 lekë (pa TVSH).
2. Operatori ekonomik “Ra-Mi Kompani” shpk me NUIS L61327009F me vlere oferte në total 1

100 000 lekë (pa TVSH).
3. Operatori ekonomik “Aleksandër Harizi” person fizik, me NUIS L91401023I nuk ka paraqitur

ofertë ekonomike për këtë tender.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Operatori ekonomik “Edico Group” shpk me NUIS L82118039C, për arsyet e mëposhtme:
- Nuk ploteson keriteret per kualfikim te kerkuara ne DT, shtojsa 8, konkretisht:

Nuk ploteson kriterin pika 2.2 ne lidhje me kapacitetitn ekonomiko financiar , a dhe b.
- Nuk ploteson piken 2.3 “Kapaciteti teknik”, konkretisht, piken c. Katalogu nuk eshte i

perkthyer dhe noterizuar, ne gjuhen shqipe ne kundershtim me kerkesen e vendosur tek
njoftimi i kontrates gjuha e dokumentave eshte gjuha shqipe.

- Piken f, ku eshte kerkuar licensa profesionale e shoqerise, mungon kategoria NP -1.
- Nuk ploteson kriterin e kerkuar ne piken h, persa i perket stafit teknik, 2 punonjes te paisur me

deshmi kualifikimi te sigurimit teknik kategoria III.

 Operatori ekonomik “Aleksandër Harizi” person fizik, me NUIS L91401023I, për arsyet e
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mëposhtme:
- Nuk ka paraqitur asnjë dokument kualifikues dhe oferte ekonomike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Ra-Mi Kompani” shpk, me adrese:
Njesia Bashkiake Nr. 3 , Rruga “ Telendini”pallati nr. 1 , Kati 1, Tiranë, me NUIS L61327009F, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 100 000 (një milion e njëqind mijë) lekë pa
TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimit Publik të Albpetrol sha,
rruga Fier – Patos km 7, Fier, 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, tenderi do të
anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.11.2019.

Nuk ka patur ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjola MUKA


