
A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Shoqërine “Clean Fast” sh.p.k, me NIPT L61807037R dhe me adresë, Bulevardi "Bajram
Curri", Godina ETC, Kati 13, Tirane.

Procedura e prokurimit: Procedurë “Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te
kontrates”

Numri i referencës së procedures: REF-48356-01-28-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i Pastrimit per nevoja të OSHEE Group sh.a”
me fond limit 7,346,220 (Shtate milion e treqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e njezet)
leke pa tvsh dhe me afat realizimi deri ne 4 (kater) muaj megjithate kjo kontrate do te
konsiderohet e perfunduar me nenshkrimin e kontrates per proceduren e hapur me NR. REF-
05403-01-28-2019, perkundrejte njoftimit per nderprerje 5 dite perpara.

Publikime të mëparshme: Nuk ka.

Buletini i Njoftimeve Publike- ska

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në procedurë Operatoret Ekonomik me vleren përkatëse të
ofruara:

1. OE “Clean Fast” sh.p.k, me NIPT L61807037R, i cili ka paraqitur nje oferte ekonomike me
vlere 6,197,428.8 (Gjashte milion e njeqind e nentedhjete e shtate mije e katerqind e njezet e tete
pike tete) leke pa tvsh.

2. OE “Pastrime Silvio” sh.p.k, me NIPT K91413010N, i cili ka paraqitur nje oferte ekonomike
me vlere 6,484,626.72 (Gjashte milion e katerqind e tetedhjete e kater mije e gjashteqind e
njezet e gjashte pike shtatedhjete e dy) leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: ska

* * *



A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërine “Clean Fast” sh.p.k, me
NIPT L61807037R dhe me adresë, Bulevardi "Bajram Curri", Godina ETC, Kati 13, Tirane, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6,197,428.8 (Gjashte milion e njeqind e
nentedhjete e shtate mije e katerqind e njezet e tete pike tete) leke pa tvsh, pikët totale të mara
100 pike, është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Operatorit të Shpërndarjes se Energjisë Elektrike
sh.a, me adresë: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative
Nr.7, 1023, Tiranë, (Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetëse, Njësia e Prokurimit) kopjen e
nënshkruar të formularit sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
2 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 siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.02.2020


