Nr.Prot.____

Durrës më

/

/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: Operatorin ekonomik : “ CURRI“ sh.p.k NUIS J67902718S me adrese Tirane, Njesia
Administrative nr.10, Rruga Kajo Karafili,Nd.2,H.4,Ap.3,1001
Procedura e prokurimit: E HAPUR me mjete elektronike
Numri i referencës së procedurës: REF-75365-10-13-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës : "Ndertimi i rrjetit TM 20kV, Fideri 1, N/ST Gjiri i Lalezit, Loti III
" me fond limit 163,632,671(njeqind e gjashtedhjete e tre milion e gjashteqind e tridhjete e dy mije e
gjashteqind e shtatedhjete e nje),leke pa tvsh ,vënë në dispozicion nga të ardhurat e OSSH SHA ,data
e hapjes së ofertave 13.11.2020 .
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Operatori ekonomik : "Shansi Invest" sh.p.k NUIS J61924002T
- Cmimi i ofertës: 162,867,753.3 leke pa tvsh
2. Operatori ekonomik : "EN-EL " sh.p.k

NUIS L22405011A

- Cmimi i ofertës: 0 leke
3. Operatori ekonomik :“GENNER 2“ sh.p.k NUIS K58615301M
- Cmimi i ofertës:

156,462,871.67 leke

4. Operatori ekonomik : “ CURRI“ sh.p.k NUIS J67902718S
- Cmimi i ofertës: 163,040,058 leke pa tvsh
U s'kualifikuan operatorët:
1. Operatori ekonomik : "EN-EL " sh.p.k

NUIS L22405011A

- Cmimi i ofertës: 0 leke
Arsyet e skualifikimit:

A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

NIPT: L81530018E

Ky operator kishte paraqitur ne sistem vetem ektraktin e QKB-se, pa asnje dokument tjeter shoqerues,
rrjedhimisht KVO-ja vendosi ta skualifikoje kete operator.
2. Operatori ekonomik :“GENNER 2“ sh.p.k NUIS K58615301M
- Cmimi i ofertës: 156,462,871.67 leke pa tvsh
Arsyet e skualifikimit:
-Ky operator nuk ploteson kushtin per punet engjashme. Ne sistem eshte paraqitur vetem nje pune e
ngjashme dokumentacioni i se ciles nuk eshte i plote ,pasi mungon formulari i vleresimit i leshuar nga
enti publik perkates.
-Ky operator nuk ka paraqitur dokumentacion te plote per kriterin teknik te punonjesve elektriciste me
kartela te sigurimit teknik te vlefshme. Nga 65 punonjes elektriciste te kerkuar OE ka paraqitur 47 te
tille. Kartelat e tjera te paraqitura nuk jane per punonjes elektriciste por te profesioneve te tjera.
-Ky operator nuk ploteson kushtin per detyrimet e taksave lokale te vitit 2020 sipas adresave ne
QKB.OE rezulton debitor sipas vertetimit te paraqitur ne sistem per bashkine Tirane.
3. Operatori ekonomik : "Shansi Invest" sh.p.k NUIS J61924002T
- Cmimi i ofertës: 162,867,753.3 leke pa tvsh
Arsyet e skualifikimit:
-Ky operator nuk ploteson kushtin per numrin mesatar te punonjesve ne listepagese. Nga 100 punonjes
te kerkuar operatori ekonomik disponon nje numer mesatar prej 97 punonjesish sipas vertetimit
perkates te paraqitur ne sistemin elektronik.
-Ky operator nuk ploteson kushtin e numrit te punonjesve elektriciste me kartela te sigurimit teknik.
Nga 65 punonjes te kerkuar operatori ka paraqitur dokumentacion vetem per 52 punonjes.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik : “ CURRI“
sh.p.k

NUIS J67902718S me adrese

Tirane, Njesia Administrative nr.10, Rruga Kajo

Karafili,Nd.2,H.4,Ap.3,1001, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 163,040,058
(njeqind e gjashtedhjete e tre milion e dyzete mije e pesedhjete e tete) leke pa tvsh është identifikuar
si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria Rajonale të OSSH Durres, me adresë:
Rruga "Asti Gogoli" Lagjia 14,Shkozet, Durres, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

NIPT: L81530018E

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 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date: 01.12.2020
Ankesa:Nuk ka patur asnje ankesë.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Plator Mehmeti

A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati 5, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri

NIPT: L81530018E

