
 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

22.06.2022 

 

Drejtuar: “Shaga” Tirane Tirane TIRANE Rruga Hamdi Pepa, ish Parku i Industrise 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Objekti; Mobilje druri 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: REF-30679-05-25-2022 

Afati i levrimit te mallit; 60 dite nga data e nenshkrimin e kontrates 

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. “Buna”                     J61826501C 

  Emri i plotë i shoqërisë                                                  Numri i NIPT-it  

Vlera  Nuk ka dorezuar oferte ekonomike 

 

2. “Erald”                     J74517205P 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera ; 1.731.000 (nje miljon e shtateqind e tridhjet e nje mije) leke pa tvsh 

 

3. “Klame”                    K21518003F 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera ; 9.159.500 (nente miljon e njeqind e pesedhjet e nente mije e peseqind) leke pa tvsh 

 

4. “Shaga”                    J96822229J 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera ; 9.236.250 (nente miljon e dyqid e tridhjet e gjashte mije e dyqind e pesedhjet) leke pa tvsh 

 

5. “Aida Construction”        M03116403L 

 Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera ; 9.685.000 (nente miljon e gjashteqind e tetedhjet e pese mije) leke pa tvsh 

 

 

 



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “Buna”                     J61826501C 

  Emri i plotë i shoqërisë                                                  Numri i NIPT-it       

  

Skualifikohet operatori per 2 arsye; 

1.Nuk ka dorezuar mostren e produktit ne oren dhe daten e caktuar ne DST 

2.Nuk ka dorezuar ne sistem dokumentacionin perkates te kerkuar ne DST (O.E ka ngarkuar vetem 

formularin e ofertes ne te cilen mungojne te dhenat) 

 

2 “Erald”                     J74517205P 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Skualifikohet opearatori per arsye se formulari i ofertes i ngarkuar ne sistem nuk perputhet me 

preventivin e shpallur ne DST nga A.K, konkretisht si me poshte 

1.Data e formularit te ofertes eshte 23.07.2021 

2.Objekti I prokurimit ne formularin e ofertes te ngarkur nga O.E eshte “blerje pajisje zyre” nderkohe 

qe objekti I prokurimit te shpallur nga A.K  eshte “Mobilje druri” 

3.Numri I references “REF-99775-07-01-2021” nuk per puthet me nr e refereces te procedures te 

shpallur nga A.K “ REF-30679-05-25-2022” 

4.Institucioni te cilit I referohet oferta eshte “Drejtoria Rajonale e OSSH Shkoder” dhe jo Ndermarrja 

e Sherbimeve mbeshtetese te Arsimit dhe Çerdhes” 

5.Zerat e preventivit te ngarkuar ne formularin e ofertes nuk perputhen me zerat e pasqyruar ne DST   

 

3. “Klame”                    K21518003F 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

 

Skualifikohet operatori për arsye se mostra e dorëzuar nuk pershtatet me foton dhe 

specifikimet e kerkuara ne DST,konkretisht; 

1.Lartësia e pjesës ulëse të karriges,është 6 cm më e lartë (e pa përshtatshme për grup moshën 3-6 

vjet), 

2.Lartësia e shpines (pjesës mbështetëse) është 12 cm më e lartë, ( e pa përshtatshme për grup moshën 

3-6 vjet) 

3.Pjesa ulëse  është e sheshtë dhe JO e “Harkuar” sipas fotos (e cila eshte e zberthyer dhe e detajuar 

me permasat dhe format perkatese ne 3D) gjithashtu e detajuar në specifikimet teknike. 



4.Sipërfaqja e pjesës ulëse gjatësi/gjërësi është 4 cm më e madhe 

  

Bazuar nga të dhënat e mësipërme, dimensionet e mëdha dhe forma e pa përputhshme e 

mostrës të dorëzuar nga O.E “Klame” me atë të kërkuar në DST e bën ofertën të pa 

kualifikueshme për aryse se karrigia është e pa pështatshme për grup moshën (3-6 vjet). 

Theksojme se për karrigen e fëmijeve për grup moshen (3-6) vjet është kërkuar të paraqitet 

mostër e cila do te sherbeje per fazen e kualifikimit apo skualifikimit te operatoreve edhe mbi 

bazen e saj,me qellim vazhdimin ose zgjatimin e te njejtit brand,linjë ose model sipas prototipit 

te shpallur ne DST edhe per Kopshtet e tjera, për arsye se praktika ne Kopshtet te cilat 

aktualisht e disponojne,ka vertetuar që është e përshtatshme dhe komode në dimensionet dhe 

format e saj.  

 

Ne perfundim A.K vendosi te beje klasifikimin perfundimtar si me poshte: 

 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Shaga” Tirane Tirane TIRANE Rruga 

Hamdi Pepa, ish Parku i Industrise, se oferta e paraqitur me vlerë totale 9.236.250 (nente miljon e 

dyqid e tridhjet e gjashte mije e dyqind e pesedhjet) leke pa tvsh,është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

  Ylli Musaka 

Renditja OPERATORI EKONOMIK Vlera e Ofertes 

1 Shaga 9.236.250 lek pa tvsh 

2 Aida Construction 9.685.000 lek pa tvsh 


