
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

06.05.2020

Për: SLM Sh.p.k K71605001B

Tirane Tirane TIRANE Rruga "Hoxha Tahsim",nr.113/1

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-55927-04-09-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje detergjente për Eco Tirana sha

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. SLM Sh.p.k K71605001B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.269.360(nje milion e dyqind e gjashtedhjete e nente mije e treqind e gjashtedhjete
mije)leke pa TSVH

(me numra dhe fjalë)

2. Murati D sh.p.k K42003004T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.260.000 (nje milion e dyqind e gjashtedhjete mije)leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

3. Pastrime Silvio K91413010N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.431.000 (nje milion e katerqind e tridhjete e nje mije )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

4.Atlantik 3 sh.p.k K22218003V

Vlera 1.354.500 (nje million e treqind e pesedhjete e kater mije e peseqind )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

5. 4 S sh.p.k L64425401K
Vlera 1.634.400 (nje milion e gjashteqind e tridhjete e kater mije e katerqind)leke pa TVSH

6.ALBSOLUTION L51902007T



Vlera 1.041.192(nje milione e dyzet e nje mije e katerqind) leke pa tvsh

7.Euro MEGA 2010 K91624505A
Vlera 1. 408. 800 ( nje milion e katerqind e tete mije e teteqind leke) pa tvsh

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Murati D sh.p.k K42003004T

Vlera 1.260.000 (nje milion e dyqind e gjashtedhjete mije)leke pa TVSH

2. 4 S sh.p.k L64425401K
Vlera 1.634.400 (nje milion e gjashteqind e tridhjete e kater mije e katerqind)leke pa TVSH

3.ALBSOLUTION L51902007T
Vlera 1.041.192(nje milione e dyzet e nje mije e katerqind) leke pa tvsh

4.Euro MEGA 2010 K91624505A
Vlera 1. 408. 800 ( nje milion e katerqind e tete mije e teteqind leke) pa tvsh

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Murati D nuk ploteson piken 2.3.2 pajisjen me certifikimin OHSAS 18001:2007 dhe PASS
99:2012

2. 4 S sh.p.k nuk ka plotesuar piken 2.3.5 te kapacitetit teknik nuk ka paraqitur mostrat ne diten
dhe oren e caktuar.

3. ALBSOLUTION nuk ka plotesuar kriteret e kualifikimit

4. Euro Mega 2010 nuk ka plotesuar piken 2.3.5 te kapacitetit teknik nuk ka paraqitur mostrat ne
diten dhe oren e caktuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë SLM Sh.p.k me nipt K71605001B

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [Me vlere 1.269.360(nje milion e dyqind e
gjashtedhjete e nente mije e treqind e gjashtedhjete mije)leke pa TVSH pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Eco Tirana sh.a Njesia Bashkiake nr 9 Rruga
Muzaket pallati Speed,hyrja 1 apartamenti 2 Tirane ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 28.04.2020

Ankesa: ka ose jo JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Administrator I Deleguar
Diego TESTI


