
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 21.07.2018]

Për: Operatorin Ekonomik "Caushi" shpk me adrese: Bulevardi “Rrapo Hekali”, shkalla 1, kati I
pare, hyrja 3, Ballsh, me NIPT J97511807W.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : "Ndertimi i stacionit te pompave per
furnizimin e depos 2000 m3 te Lugut te Dardhes, Sarande”.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Ndertimi i stacionit te pompave per furnizimin e depos 2000 m3
te Lugut te Dardhes, Sarande”.

Numri i referencës së procedurës: REF-73212-06-04-2018.

Kohëzgjatja: brënda 6 muaj nga data e fillimit te punimeve.

Fondi limit: 23.024.450 (njëzet e tre milion e njëzet e katër mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh.
Fondi i akorduar për vitin 2018 është 5.691.092 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin
2019.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 05.07.2018.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa tvsh:

NR SHOQERIA NIPTI
OFERTA PA TVSH PARA
KONTROLLIT
ARITMETIK

“Caushi” shpk J97511807W 17,331,090.00

“Leon Konstruksion” shpk K71820009I 19,110,136.00

“Mane/S” shpk J64103865K 19,999,999.00

“Gjikuria” shpk J62903456H 21,178,910.00



Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi:

1. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Leon Konstruksion” shpk pasi:
Nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e pikave te nevojshme te licenses pasi
nuk disponon piken kerkuar te licenses N.P – 10. A Ndërtimi I impianteve per prodhimin e energjise
elektrike.
Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri.

2. Ploteson kerkesat per kualifikim Operatori Ekonomik “Caushi” shpk.

3. Ploteson kerkesat per kualifikim Operatori Ekonomik “Mane/S” shpk.

4. Ploteson kerkesat per kualifikim Operatori Ekonomik “Gjikuria” shpk.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik "Caushi" shpk, me
adrese: Bulevardi “Rrapo Hekali”, shkalla 1, kati I pare, hyrja 3, Ballsh, me NIPT J97511807W,
se oferta e paraqitur, me vlerë 17.331.090 (shtatembedhjete milion e treqind e tridhjete e tre mije e
nentedhjete) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:

• Fondi Shqiptar i Zhvillimit
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)
• Fax: 00355 4 2 234 885

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, 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 07.07.2018.

Ne daten 09.07.2018 paraqiti ankese shoqeria “Mane/S”shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne daten
10.07.2018.

Nuk jane paraqitur ankesa ne KPP.


