
[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr.___ Prot Data 16/11/2018

Për: Operatorin ekonomik Sinani Trading sh.p.k. me administrator Ledion Sinani, me
numër NIPTI J64103483H . Adresa: Fier Lushnje, Lagjia Xhevdet Nepravishta, Rruga
Iliaz Ahmeti, magazinë një katëshe, pasuria nr.1957/3, pranë fabrikës së qumështit.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim , Blerje materiale kancelarike me nr. REF-
80170-07-21-2018 reference .

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje materiale kancelarike me kohezgjatje kontrates 30
dite nga nenshkrimi]

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.Sinani Trading shpk J64103483H Nipti

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1 097 500 (njemilion e nente dhjete e shtate mije lekee peseqind )leke pa tvsh ___
___________________________

(me numra dhe fjalë)

2. ADASTRA shpk L 41826018 M Nipti

Emri i shoqerise numri i Nipt-it

Vlera 977 000 (nenteqind e nentedhjete e shtate mije ) leke pa tvsh .

3. Infosoft Office shpk J 62426002Q Nipti

Vlera 1 064 747 (njemilion e gjashte e kater mije e shtateqind e dyzet e shtate ) leke



4. Rozeta Xhoni L 53406808 P Nipti

Vlera 830 000 (teteqind e tridhjete mije )

5. J.Paja K 387081126 U Nipti

Vlera 830 000 (teteqind e tridhjete mije )

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. J.Paja K 387081126 U Nipti

Per arsyuet e meposhtme : 1. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat e mallit objekt prokurimi duke i hequr mundesine
autoritetit kontraktor te beje nje vleresim teknik te ofertes ne perputhje me piken 2.3.3 Kapaciteti teknik tek Kriteret e vecanta te
kualifikimit . Ky fakt ka krijuar kështu bindjen që operatori ekonomik nuk i disponon këto mallra sipas kritereve dhe specifikimeve të
vendosura nga autoriteti kontraktor , në mënyrë që të krijojë sigurinë për realizimin në kohë e me sukses të kontratës .Ky skualifikim
bazohet dhe ne vendimin nr.737/2018 te komisionit te prokurimit publik i cili ka rrezuar ankesen e operatorit ekonomik per faktin e
mosdorezimit te mallrave objekt prokurimi 2. Operatori ekonomik ka ngarkuar ne SPE dokumenta tenderi ne emer dhe llogari te nje
operatori tjeter ekonomik ,por ne llogarine e tij .

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. Rozeta Xhoni L 53406808 P Nipti

Per arsyet e meposhtme : Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat e mallit objekt prokurimi duke i hequr mundesine
autoritetit kontraktor te beje nje vleresim teknik te ofertes ne perputhje me piken 2.3.3 Kapaciteti teknik tek Kriteret e vecanta te
kualifikimit . Ky fakt ka krijuar kështu bindjen që operatori ekonomik nuk i disponon këto mallra sipas kritereve dhe specifikimeve të
vendosura nga autoriteti kontraktor , në mënyrë që të krijojë sigurinë për realizimin në kohë e me sukses të kontratës .Ky skualifikim
bazohet dhe ne vendimin nr.737/2018 te komisionit te prokurimit publik i cili ka rrezuar ankesen e operatorit ekonomik per faktin e
mosdorezimit te mallrave objekt prokurimi

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. ADASTRA shpk L 41826018 M

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat e mallit objekt prokurimi duke i hequr
mundesine autoritetit kontraktor te beje nje vleresim teknik te ofertes ne perputhje me piken 2.3.3 Kapaciteti teknik tek Kriteret e
vecanta te kualifikimit . Ky fakt ka krijuar kështu bindjen që operatori ekonomik nuk i disponon këto mallra sipas kritereve dhe
specifikimeve të vendosura nga autoriteti kontraktor , në mënyrë që të krijojë sigurinë për realizimin në kohë e me sukses të kontratës
.Ky skualifikim bazohet dhe ne vendimin nr.737/2018 te komisionit te prokurimit publik i cili ka rrezuar ankesen e operatorit ekonomik
per faktin e mosdorezimit te mallrave objekt prokurimi .

Emri I plote I shoqerise Numri I Nipt

4.INFOSOFT Office shpk J 62426002 Q

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat e mallit objekt prokurimi duke i hequr mundesine autoritetit kontraktor te beje nje vleresim
teknik te ofertes ne perputhje me piken 2.3.3 Kapaciteti teknik tek Kriteret e vecanta te kualifikimit . Ky fakt ka krijuar kështu bindjen që
operatori ekonomik nuk i disponon këto mallra sipas kritereve dhe specifikimeve të vendosura nga autoriteti kontraktor , në mënyrë që
të krijojë sigurinë për realizimin në kohë e me sukses të kontratës .Ky skualifikim bazohet dhe ne vendimin nr.737/2018 te komisionit te
prokurimit publik i cili ka rrezuar ankesen e operatorit ekonomik per faktin e mosdorezimit te mallrave objekt prokurimi

Perkatesisht per arsyet e meposhtme :

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Sinani Trading shhpk me adrese
Fier Lushnje ,Lagja Xhevdet Nepravishta ,Rruga Iliaz Ahmeti ,magazine nje kateshe ,pasuria
nr.1957/3 ,prane fabrikes se qumeshtit ,me administrator ligjor z.Ledio Sinani , se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [njemilion e nentedhjete e shtate mije e
peseqind leke) 1 097 500 , se_është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Peqin me adrese Bulevardi Mustafa
Gjinishi Peqin, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
_30_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 16/11/2018_____________________________

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Saimir HASALLA


