
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

03.05.2019

Për: SARK” sh.p.k

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës: REF-15967-03-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ’Materiale hidraulike per mirembajtjen e rrjetit” K.U.Z“
Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 2 082 950 (dy milion e tetëdhjetëe dymijë e
nëntëqind e pesëdhjetë ) lekë pa t.v.sh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike NR.14 DATA
08.04.2019

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. “SARK”sh.p.kFierme nr. NIPT-iK52531415H,
2. “SOFIA MYFTARI”Gjirokaster,me nr. NIPT-iK42611766Q

Ngaverifikimiidokumenteverezulton se:

Jane kualifikuaroperatoret:

1. “SARK” sh.p.kFierme nr. NIPT-iK52531415H,me vlere 1 864 600 leke pa tvsh

Jane skualifikuaroperatoret:

1. “SOFIA MYFTARI” Gjirokaster, me nr. NIPT-i K42611766Q me vlere 2 013 250 leke
pa tvsh

- Nuk përmbushet kriteri i vecantë i kualifikimit për kapacitetin ligjor/profesional i
operatorëve ekonomikë pika 2.2.3 sipas të cilit kërkohet që : Ofertuesi duhet të ketë kryer
furnizime të ngjashme në një vlerë jo më pak se 40 % të fondit limit pa përfshirë vlerën e tvsh, të
realizuara gjate 3 (tre) viteve te fundit

- Nuk përmbushet kriteri i vecantë i kualifikimit për kapacitetin teknik, pika 2.3.1 sipas të



cilit kërkohet që : Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën e vlefshme te
leshuar nga organizma te akredituara, që vërteton se sistemi i kontrollit dhe menaxhimit të
cilësisë së tij është në përputhje me ISO 9001:2015 dhe objekti i saj të përputhet me mallin e
kërkuar

- Nuk përmbushet kriteri i vecantë i kualifikimit për kapacitetin teknik, pika 2.3.2 sipas të
cilit kërkohet që : Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë çertifikatën e vlefshme te
leshuar nga organizma te akredituara, për sistemin e menaxhimit te mjedisit ISO 14001:2004 për
tregtimin dhe mirëmbajtjen e mallrave objekt prokurimi.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 1864600 leke pa tvsh /pikët totale të marra [_____]është identifikuar si

oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Ujesjelels Kananlizime
Gjirokaster Sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti
kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës,

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.04.2019

Ankesa: nuk ka

[Titullari i autoritetit kontraktor]


