REPUBLIKA E SHQIPERISË
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 06/11/2020]
Për: [REAL shpk ]
Procedura e prokurimit:Tender i Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70978-09-08- 2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Rikonstruksion i Fiderit 2 Varibop 10 kV,

N/Stacioni 35/10/6kV, Cakran, si dhe rikonstruksioni i kabinave 10/04 kV dhe
linjave TU 0.4 kV te tyre”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): JO
Buletini i Njoftimeve Publike Nr.70 date 14 Shtator 2020
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. “ REAL” shpk K32817410T
Vlera 59,018,017 (pesëdhjetë e nëntë milion e tetëmbëdhjetë mije e shtatëmbëdhjetë) leke
pa TVSH

2. “ EN-EL” shpk L22405011A
Pa oferte ekonomike
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
 “ EN-EL” shpk, refuzohet, pasi :
1. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur te gjithe dokumentacionin e kerkuar sipas DST
2. Operatori Ekonomik nuk u paraqit per dorezimin e monstrave
3. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“REAL” shpk me seli FIER
CAKRAN] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 59,018,017 (pesëdhjetë e
nëntë milion e tetëmbëdhjetë mije e shtatëmbëdhjetë) leke pa TVSH] pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [OSHEE Drejtoria Rajonale Fier Adresa Lagja
1 Maj Rruga Eneriko Veizi] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda afatit te parashikuar ne VKM nr 914 dt 29.12.2014 ndryshuar nr 797 dt
29.12.2017 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 procedura do te anullohet.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29/10/2020
Ankesa: ka ose jo:_jo_____________
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor
Arian FASKAJ
Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier

