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Nr. ……………………… Prot Tiranë, më ____/____/ 2019
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik "AL-ASFALT" shpk, NIPT K81511508A, me adresë: Komuna Xhafzotaj, pranë
kryqëzimit 4 Rrugët, Durrës.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim, me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-35415-09-10-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Furnizim montim tub dhe saraçineska DN 200 për magjistralin e
shkarkimit të ujit teknik tek agregatët në HEC Vau i Dejës".

Fondi limit: 5,138,742.32 (Pesë milion e njëqind e tridhjetë e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e dy pikë
tridhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a.

Kontrata do të realizohet në një afat: 90 (nëntëdhjetë) ditë pune.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.27 datë 16.09.2019.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.

Njoftojmë se kanë qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë prokurimi 3 (tre) Operatorë Ekonomik me vlerë të
ofertës:

1. Operatori Ekonomik "AL-ASFALT" shpk, NIPT K81511508A, me vlerë të ofertës 4,705,000 lekë pa
TVSH;

2. JV "NOVAMAT" shpk, NIPT K81615002O & "STERKAJ" shpk, NIPT J68310708M me vlerë të ofertës
4,949,500 lekë pa TVSH;

3. Operatori Ekonomik "EUROPA" shpk, NIPT J62903258L, me vlerë të ofertës 5,130,000 lekë pa TVSH.

 Eshtë skualifikuar oferta e JV "NOVAMAT" shpk & "STERKAJ" shpk, pasi:

1. Operatori ekonomik "Novamat" shpk, ka paraqitur vetëm 1 (një) saldator me çertifikatë personale për

saldime me gaz dhe elektrik ,ndërsa operatori ekonomik "Sterkaj" shpk ka paraqitur për saldatorët vetëm

çertifikatë personale për saldime me hark elektrik;

2. Operatori ekonomik "Novamat" shpk, nuk ka paraqitur formularin e vlerësimit sipas shtojcës Nr.8,

deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas shtojcën Nr.9 dhe Deklaratën mbi kontratat e lidhura

apo në proçes sipas shtojcës Nr.10;

3. Bashkimi i operatorëve ekonomik "Novamat" shpk dhe "Sterkaj" shpk nuk plotesojnë kriterin Nr.2.2.5 pasi

nuk kanë paraqitur asnjë dokumentacion në lidhje me: Pajisjen për prerje dhe zmusim si dhe për

Zmusatriçen.

 Eshtë skualifikuar oferta e Operatorit Ekonomik "EUROPA" shpk pasi:

1. Nuk ka paraqitur vetdeklarimin sipas shtojcën Nr. 4, të kritereve të përgjithshme të pranimit;

2. Në kriteret e vecanta të kualifikimit, nuk ka paraqitur shtojcat Nr.1/1 në lidhje me ofertën e pavarur,

shtojcën Nr.4/1 në lidhje me garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e

punës, Shtojcën Nr.6 përmbushja e specifikimeve teknike, Shtojca Nr.8 Formular vlerësimi, dhe shtojcën

Nr.10 mbi deklaratën e kontratave të lidhura apo në proçes;

3. Nuk plotëson kriterin teknik Nr.2.2.2, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në lidhje me montatorët

e kërkuar.
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 Eshtë kualifikuar e vlefshme, oferta e operatorit ekonomik: "AL-ASFALT" shpk, pasi ka
paraqitur ofertën konform kërkesave të Dokumentave të Tenderit.

* * *

Duke i’u referuar proçedurës së lartpërmendur informojmë Operatorin Ekonomik "AL-ASFALT" shpk, NIPT
K81511508A, me adresë: Komuna Xhafzotaj, pranë kryqëzimit 4 Rrugët, Durrës, se oferta e paraqitur me
një vlerë të përgjithshme prej 4,705,000 (Katër milion e shtatëqind e pesë mijë) lekë pa TVSH, është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor KESH sh.a, në adresë: Rruga "Viktor

Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto", Tiranë, 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: 03.10.2019.

Ankesa: Jo.
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