
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[17/02/2019]

Për: [ATLANTIK 3 shpk] ,Autostrada Tirane-Durres km 10,Vore-Tirane,kutia postare nr 8197.

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95440-11-22-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje klori” ]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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:

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Vl ofertes

1. SOFIA MYFTARI K42611766Q 1,672,000lek

2. ATLANTIK3 K22218003V 1,774,500 lek

3. PAERA shpk L31505034R 1,762,500lek

4. Albania Distribution Chem L82203011N 0

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

1Albania Distribution Chem L82203011N ;

Mungon formulari i ofertes/oferta ekonomike/oferta ekonomike/1- OE nuk ka paraqitur dokument qe
provon eksperiencen e meparshme te realizuar.
2- Nuk ka paraqitur formularin e ofertes
3- Mungon Raport analiza
4- Mungon bilanci dhe vertetimi i xhiros vjetore
5- Shtojca Nr. 7 mungon etj/Mungese ne dok.teknike.
1.mungon licensat perkatese
2.mungojne flete analiza
3.mungon pervoje e meparshme/op ek nuk ploteson dok teknike,konkretisht
1.pervoje e meparshme
2.analiza,certifikata



3.deklarate mbi permbushjen e sp teknike2. SOFIA MYFTARI K42611766Q

Arsyet:

Mosplotesim i kritereve ne lidhje me kapacitetin teknik(furnizime te ngjashme)/firma nuk disponon
dokumentat eqe jane kerkuar ne DST :

1.Licensa profesionale e shoqerise per tregëtim te mallrave
objekt kontrate (Hipoklorit Kalciumi)

2.Pervoje te meparshme per furnizime te ngjashme,te kryera
gjate tri viteve te fundit, ku vlera e transaksionit te jete jo me e vogel se 709.800 (Shtateqind e nente
mije e teteqind) lek

3. PAERA shpk L31505034R

Arsyet:

Mosplotesim i kritereve ne lidhje me kapacitetin teknik(furnizime te ngjashme)/firma nuk disponon
dokumentat eqe jane kerkuar ne DST :

1.Licensa profesionale e shoqerise per tregëtim te mallrave
objekt kontrate (Hipoklorit Kalciumi)

2.Pervoje te meparshme per furnizime te ngjashme,te kryera
gjate tri viteve te fundit, ku vlera e transaksionit te jete jo me e vogel se 709.800 (Shtateqind e nente
mije e teteqind) lek

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ATLANTIK 3” Shpk se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 1,774,500 lek

lek (Njemilion e shtateqind e shtatedhjet e katermije e peseqind). pikët totale të marra
[100_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Sh.Aujesjelles Permet,
0684657999/0684168677/081322226

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5_(pese)__ 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 09.02.2019

Ankesa: ka ose jo_________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë



[Titullari i autoritetit kontraktor]

ELTON HYSENSHAHAJ


