DP – DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. ……………………… Prot
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

Tiranë, më ____.____. 2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: Operatorin Ekonomik "NOVAMAT" SHPK, NIPT K81615002O, adresë Rruga "Ismail Qemali", Pallati
Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njësia Nr.05, Tiranë.
Proçedura e prokurimit: Proçedurë e hapur, me mjete elektronike.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78342-11-11-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Furnizim ajërftohësa për gjeneratorët e agregateve në Hec Fierzë dhe
Hec Vau i Dejës".
Fondi limit: 91,847,000 (Nëntëdhjetë e një milion e tetëqind e dyzet e shtatë mijë) Lek pa TVSH.
Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a.
Kontrata do të realizohet në një afat: 6 (gjashtë) muaj.
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.101, datë 16.11.2020.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë prokurimi 2 (dy) Operatorë Ekonomik me vlerë të
ofertës ekonomike:
1) OE “ MUHOPLUS LTD“ SHPK, NIPT L52317046G, me vlerë të ofertës 74,000,000 lekë pa TVSH;
2) OE "NOVAMAT" SHPK, NIPT K81615002O, me vlerë të ofertës 90,800,000 lekë pa TVSH;
Është skualifikuar oferta e Operatorit Ekonomik "MUHOPLUS LTD" shpk, pasi nuk plotëson kërkesat për
kualifikim si më poshtë:
1) Nuk plotëson kriterin për kapacitetin teknik, pika 2.3.1 të DT;
2) Nuk ka paraqitur dokumentacion për kriterin 2.3.2, të kapacitetit teknik të DT;
3) Nuk plotëson specifikimet teknike për ajërftohësat për gjeneratorët e agregateve në Hec Fierzë dhe Hec Vau
i Dejës".
Është kualifikuar si e vlefshme, oferta e Operatorit Ekonomik "NOVAMAT" SHPK, pasi ka paraqitur ofertën konform
kërkesave të Dokumentave të Tenderit.
***
Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur informojmë Operatorin ekonomik: "NOVAMAT" SHPK, NIPT
K81615002O, me adresë: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt. 8, Nr 41, Njësia Nr.05, Tiranë, se oferta
e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 90,800,000 lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, në adresë: Rr. Viktor Eftimiu, Blloku "Vasil Shanto",
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 17.12.2020.
Ankesa: Jo.
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