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Nr.Prot.____                                Durrës  më        /       / 2022 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Data:27.09.2022 

 

Drejtuar: "LIGUS"sh.p.k &"POWER INDUSTRIES"sh.p.k  NUIS L51523001S & L51706022H 

                  me adrese Rruga Reshit Collaku,palllati Lani sh.p.k,Shallvare,Kati 5 Tirane. 

 

Procedura e prokurimit : E Hapur  me mjete elektronike 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës :"Blerje vula per matesa"me vlerë 39,997,620 (tridhjete e nente 

milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e gjashteqind e njezete)leke pa tvsh,vënë në dispozicion 

nga të ardhurat e OSSH SHA.   

     

Numri i procedurës :  REF-37547-07-30-2022           

  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori Ekonomik  : "LUAR BROS"sh.p.k           NUIS L72322004M  

   -Cmimi i ofertës:   17,808,000    leke pa tvsh     

2. Operatori Ekonomik  :  "LIGUS"sh.p.k &"POWER INDUSTRIES"sh.p.k                     

                                          NUIS L51523001S & L51706022H 

   -Cmimi i ofertës:   35,694,000    leke pa tvsh     

3. Operatori Ekonomik  :  "Ital Project"sh.p.k     NUIS K81321054R  

   -Cmimi i ofertës:   35,996,160    leke pa tvsh     

4. Operatori Ekonomik  :  "AA & P"sh.p.k     NUIS L61713009Q  

   -Cmimi i ofertës:   37,524,600    leke pa tvsh     

-Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:   
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1. Operatori Ekonomik  : "LUAR BROS"sh.p.k           NUIS L72322004M  

   -Cmimi i ofertës:   17,808,000    leke pa tvsh     

Arsyet e skualifikimit: 

-Ky operator nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara ne daten e hapjes se ofertavesipas kerkesave ne DST, 

specifikime teknike dhe formularit te ofertes,pasi mostra e telit te celikut e paraqitur nga ky operator 

eshte e pavjaskuar. 

-Ky operator nuk ploteson kushtin e furnizimeve te ngjashme pasi nga te gjithe kontrata e paraqitura si 

te ngjshme KVO- ja konsideron te vlefshme(ngjashme) duke u bazuar dhe ne vendimin e KPP-se 

nr.542/2022 vetem keto furnizime qe jane te ngjashme me objektin e procedures duke qe ne se malli qe 

kerkohet te furnizohet eshte specifik: 

1.Kontrata me Albetrol sh.a (Blerje vula sigurie) me vlere 4,097,212 leke pa tvsh 

2.Kontrata me ISHTI (Blerje shirita te personalizuar per sekretim mostrash karburanti) me vlere 

   215,000 leke pa tvsh. 

3.Kontratat me Ujesjelles Kanalizime Diber(blerje matesash dhe vulash) me vlere 646,000 leke pa tvsh  

    dhe 598,000 leke pa tvsh. 

4.Faturat me POWER INDUSTRIES sh.p.k (vula postare dhe shirita plastik me kode sigurie) me vlere  

   4,812,900 leke pa tvsh dhe 2,612,000 leke pa tvsh. 

Shuma e ketyre furnizimeve eshte 12,971,112 leke pa tvsh. 

Shuma qe duhej te plotesojhej sipas kerkesave te DST eshte 15,999,048 leke pa tvsh. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "LIGUS"sh.p.k &"POWER 

INDUSTRIES"sh.p.k  NUIS L51523001S & L51706022H me adrese Rruga Reshit Collaku,palllati 

Lani sh.p.k,Shallvare,Kati 5 Tirane..se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 35,694,000 (tridhjete e 

pese milion e gjashteqind e nentedhjete e kater mije) leke pa tvsh totali i pikëve të marra 100, është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonale të OSSH 

Durres, me adresë:   Rruga "Asti Gogoli" Lagjia 14,Shkozet, Durres 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar,tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata 

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [ nuk ka ofertues tjeter], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 

“Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  NUK KA 

 

 

 

 
TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

       Plator Mehmeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miratoi:F.Kapo 

Verifikoi: 

Konceptoi:A.Guni 

Nr. i kopjeve: 
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