
Shtojca 14

Autoriteti Kontraktor SH.A UJESJELLES KANALIZIME VLORE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 11.10.2018]

Për: Bashkimin e oreratoreve ekonomik SEMANI SECURITY & STAR SECURITY me adrese
:Lagjia Kushtrimi Rajoni Nr 5 Vlore

Procedura e prokurimit: “Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore me roje private te sigurise
fizike”

Numri i referencës së procedurës: REF-83059-08-15-2018

Fondi limit i marrëveshjes kuadër: 32 947 278 (tridhjete e dy milion e nenteqind e dyzet e
shtatemije e dyqind e shtatedhjete e tete) leke pa TVSH

Burimi i Financimit:Te ardhurat e Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore

Përshkrim i shkurtër i kontratës /marrëveshjes kuadër: “Ruajtja e objekteve te Sh.A UK Vlore
me roje private te sigurise fizike”

Kohëzgjatja e kontratës/ marrëveshjes kuadër: 12 (dymbedhjete) muaj nga nenshkrimi i
kontrates .

Zhvilluar ne: dt.14.09.2018 ora 09:00. Vendi:www.app.gov.al.

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  

Njoftojmë se, sipas raportit përfundimtar te KVO-se, miratuar nga Titullari i AK, ne tender kane
marre pjese 1 (nje)bashkim operatoresh ekonomik me oferten përkatëse si me poshtë :

1. ‘Semani Security” & “Star Security” me oferte ekonomike 31.087.557,43
(tridhjete e nje milion e tetedhjete e shtate mije e peseqind e pesedhjete e
shtate) leke pa tvsh

Eshte kualifikuar bashkimi i oreratoreve ekonomik i poshteshenuar:



“SEMANI SECURITY” me nr.nipti K36519222Q & “STAR SECURITY” me nr.nipti
L57303211M”me ofertë ekonomike 31.087.557,43(tridhjete e nje milion e tetedhjete e shtate
mije e peseqind e pesedhjete e shtate) leke pa tvsh

Operatori ekonomik pjesmarës në këtë procedurë prokurimi eshte paraqitur në tender me te
gjithë dokumentacionin e kerkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor në Dokumentat Standarte te
Tenderit. Duke qënë se ky operator ekonomik I plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim
Komisioni I Vleresimit të Ofertave ka proceduar me kualifikimin e operatorit Ekonimik
‘‘SEMANI SECURITY & STAR SECURITY’’

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Bashkimin e oreratoreve ekonomik
SEMANI SECURITY & STAR SECURITY me adrese :Lagjia Kushtrimi Rajoni Nr 5 Vlore]
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [31.087.557,43(tridhjete e nje milion e
tetedhjete e shtate mije e peseqind e pesedhjete e shtate) leke pa tvsh]/pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Sh.A Ujesjelles Kanlizime
Vlore Lagja “ Kushtrimi” Rr. Arkobaleno sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat
e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. Se bashku me
sigurimin e kontrates duhet te sillni,te gjithe dokumentacionin e paraqitur ne tender(origjinal ose
fotokopje e noterizuar), i cili verifikohet nga KVO dhe behet pjese e dosjes se tenderit .

Dokumentacioni i listuar me shkrim dhe numer faqesh, duhet te jete i futur ne nje zarf te mbyllur
dhe i vulosur me vulen e operatorit/subjektit. Zarfi i dokumentacionit te tenderit duhet te
paraqitet brenda afatit te mesiperm, ne sekretarine e SH.A UK Vlore per tu protokolluar.

Nëse dokumentacioni i tenderit, pas verifikimit rezulton i rregullt, atehere do te procedohet
menjehere me nenshkrimin e kontrates, nga perfaqesuesit e te dy paleve.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, Autoriteti
Kontraktor SH.A “UK Vlore do te procedoje me anullimin e kesaj procedure prokurimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.10.2018

Ankesa: Jo

Dorian XHELILI

_________________

Titullar i Autoritetit Kontraktor


