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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER

DREJTORIA E PERGJITHSHME E LEGJISLACIONIT

DREJTORIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. ______ Prot. Fier, më 13/08/2018

Lënda :Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Blerje makine teknologjike me
vinc”

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

NDERMARRJA E PASTRIM GJELBERIMIT
BASHKIA FIER

Për: [“Kombi 2 Konstruksion” sh.p.k Fier FIER BISHANAK]

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim me mjete elektronike
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78667-07-10-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje makine teknologjike me vinc” sipas listes se mallit
te miratuar te cilat jane pjese e dokumentave te tenderit[Kohezgjatja e kontrates eshte sipas
grafikut te percaktuar ne DST]
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 qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1.Operatori ekonomik”KOMBI 2 KONSTRUKSION” sh.p.k, numri i NUIS-it K43407402P

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte pa TVSH 6 600 000 lekë (gjashte milion e

gjashteqindmije) dhe me TVSH 7 920 000 lekë (shtate milion e nenteqind e njezetmije)

2.Operatori ekonomik ”SI & CO COMPANY” shpk numri i NUIS-it L21420002F. Vlera

totale sipas formularit te ofertes eshte pa TVSH 5 948 000 lekë (pese milion e nenteqind e

dyzet e tetemije ) dhe me TVSH 7 137 600 lekë (shtate milion e njeqind e tridhjete e

shtatemije)

3.Operatori ekonomik ”ALMETA GMBH” shpk numri i NUIS-it L56615701K Vlera
totale sipas formularit te ofertes eshte pa TVSH 6 666 000 (gjashte milion e gjashteqind e
gjashtedhjete e gjashtemije) leke dhe me TVSH 7 999 200 (shtate milion e nenteqind e
nentedhjete e nentemije e dyqind)
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
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1. Operatori ekonomik ”SI & CO COMPANY” shpk numri i NUIS-it L21420002F.

2. Operatori ekonomik ”ALMETA GMBH” shpk numri i NUIS-it L56615701K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 O.E: ”SI & CO COMPANY” shpk skualifikohet per arsyet e meposhtme:
Operatori ekonomik eshte terhequr nga kjo procedure prokurimi, dokumentuar kjo me
shkresen nr. 7317 prot, date 02.08.2018 me lende “Deklarate per terheqje nga procedura”.

 O.E: ”ALMETA GMBH” shpk skualifikohet per arsyet e meposhtme:
Nuk ka dorezuar vetedeklaraten me shkrim sipas shtojces 5 per te plotesuar kriteret e
pergjithshme te kualifikimit ne kundershtim me kriteret e pergjithshme te kualifikimit.
Nuk ka paraqitur deklaraten per permbushjen e specifikimeve teknike dhe deklaraten e
konfliktit te interesit ne kundershtim me kerkesat e kritereve te vecanta te DST.
Nuk ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në
Shqipëri ne kundershtim me kriteret e vecanta te DST
Nuk ka paraqitur dokumentacionin per te provuar pervojen e meparshme, si dhe katalog teknik
te automjeteve qe oferton ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit
Nuk ka paraqitur dokumentacion mbi xhiron mesatare vjetore te vitit 2017 ne kundershtim me
kriteret e vecanta te DST

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik”KOMBI 2

KONSTRUKSION” sh.p.k, numri i NUIS-it K43407402P .Vlera totale sipas formularit te

ofertes eshte pa TVSH 6 600 000 lekë (gjashte milion e gjashteqindmije) dhe me TVSH 7

920 000 lekë (shtate milion e nenteqind e njezetmije) është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimit se Bashkise Fier, Lagjja

“Kastriot”, Rruga “Ramiz Aranitasi”; Nr.15 Fier”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet

në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij

njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, Autoriteti

Kontraktor do te veproje, duke respektuar parashikimet e percaktuara sipas nenit 58 të Ligjit

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.08.2018.
Ankesa: ka ose jo, - Jo
ka marrë përgjigje në date :
Ko Konc.E.Breshani
Konc:K.Hazizaj

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ARMANDO SUBASHI


