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TERMOCENTRALI VLORE SH.A
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date 29.05.2020

Për: : Alfred Benja me adrese: Rruga Rapo Hekali, godina me zone kadastrale 3292 Farke, Selite
Tirane.

Procedura e prokurimit: : Kerkese per propozim.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -56937-04-28-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ’Blerje materiale per konservimin e impiantit’’. Fondi limit
3’982’600 (tremilionenenteqindetetedhjetedymijeegjashteqind) leke pa TVSH. Burimi i
financimit KESH sh.a. Kohëzgjatja e kontratës 30 dite nga data e nenshkrimit te kontrates.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.24 date 04.05.2020

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Alfred Benja L11627001O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3'977’520(tremiljonenenteqindeshtatedhjeteshtatemijeepeseqindenjezet) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. Alma Bundo K74128202M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 3'982’600(tremiljonenenteqindetetedhjeteedymijeegjashteqind)leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Alma Bundo K74128202M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk paraqiti mostra, sikurse eshte kerkuar ne DST. Xhiro mesatare vjetore e tre viteve te fundit
dhe/ose bilancet e tre viteve te fundit(2016,2017,2018), nuk ishte paraqitur prej subjektit as
bilanci dhe as xhirot vjetore per vitin 2016. Nuk paraqiti vertetimin nga OSHEE per shlyerjen e
detyrimeve.

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Alfred Benja me adrese:Rruga Rapo
Hekali, godina me zone kadastrale 3292 Farke, Selite Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 3'977’520(tremiljonenenteqindeshtatedhjeteshtatemijeepeseqindenjezet) leke pa
tvsh /pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Termocentralit Vlore sh.a, me adrese: Njesia
administrative Qender, Porti i Ri Vlore me nr.tel 033420324 sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 21.05.2020

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka


