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FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Tirane, 05.12.2016
Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Argi” shpk & “CEC Group” shpk
Procedura e prokurimit: “Sherbim Konsulence”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve te ujesjellesit Cerme – Sulzotaj Terbuf”.
Fondi limit: 4.128.306 (kater milion e njeqind e njezet e tetë mijë e treqind e gjashtë) Lekë pa
TVSH.
Publikime të mëparshme: Nuk ka patur.
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues:
NR
1
2

SHOQERIA
NORD COMAT
ARGI & CEC GROUP
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DERBI - E
GJEOKONSULT
A SH ENGINEERING

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. “Nord Comat” sh.p.k pasi nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me stafin e
nevojshem. Per ing gjeodet Aleksander Vero mungon diploma, per ing ndertimi Hekuran
Xhina mungon diploma dhe CV eshte paraqitur e pa firmosur, per inxhinierin Defrim
Shkupi CV eshte paraqitur e pa firmosur, Ing. Ossama Elkadious ka diplome te paperkthyer
dhe te pa noterizuar dhe CV eshte paraqitur e pa firmosur. Per ing B. Karaj mungon
Diploma dhe CV eshte paraqitur e pa firmosur.
Nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me realizimin e sherbimeve te ngjashme,
pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per realizimin e sherbimeve te mbikqyrjes. Per te
plotesuar kete kusht ka paraqitur vetem disa fatura tatimore shitje te cilat jane per pune ne
HEC dhe nuk jane ne Ujesjellesa.
2. “A.SH ENGINEERING” shpk pasi nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me
stafin e nevojshem, pasi CV e Ing.Mekanik Pellumb Mino eshte paraqitur e pa firmosur, CV
e Ing.Gjeolog Aleksander Rukaj eshte paraqitur e pa firmosur, ne perputhje me kerkesen per
kualifikim.
Nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim lidhur me sherbimet e ngjashme pasi per
sherbimet e ngjashme te deklaruara nuk ka paraqitur faturat tatimore. Ka paraqitur nje fature
vetem per objektin “Rruget Ishem” me vlere 384.000 leke me tvsh, si dhe nje punim tjeter
me vlere 576.000 leke me TVSH, duke mos plotesuar kushtin e kerkuar. Vlera e objektit te
ngjashem e kerkuar ne DST eshte jo me pak se 1.651.323 leke pa tvsh.
Paraqiten oferte ekonomike shoqerite:
•
•

“JV "Argi" & “CEC 11” SHPK”: 4.000.000 leke pa tvsh.
"Gjeokonsult & Co" SHPK: 3.999.200 leke pa tvsh.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike
“Argi” shpk “C.E.C GROUP” shpk, me adrese: R. Collaku, Tirane, NIPT K62028003A, se
oferta e paraqitur nga ana juaj me vlere 4.000.000 (kater milion) leke pa tvsh, e vlerësuar me 89.62
pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit me adrese: Rruga “Sami
Frashëri”, Nr.10,Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
pese ditesh nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.
9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.12.2016.
Ankesa: Nuk ka patur.
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