Shtojca 14

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data]
16.01.2018
Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]
STERKAJ shpk
Adresa: Njesia Bashkiake nr 5 ,BLV.Bajram Curri mbrapa Pallateve Agimi
Pallati 7/1B ,Kati 2 .Tirane
***
Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]
ASFALTIM TERRITORI PERAPRA GODINES SE RADIOLOGJISE ,LABORATORIT , GARAZHEVE DHE
KUSHINES TE SPITALIT LAC
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese
te ofruara:
1.STERKAJ shpk
Emri i plotë i shoqërisë

J68310708M
numri i NIPT-it

Vlera 2.841.250
(dymilion e teteqind e dyzete e njemije e dyqind e pesedhjete) leke pa TVSH
(me numra dhe fjale)
2.ALESIO shpk

L37311801K

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 2.593.346
(dymilion e peseqind e nentedhjete e tremije e treqind e dyzete e gjashte) leke pa TVSH
3.COMPANY RIVIERA 2008 shpk
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera 3.069.635

K81716011V
numri i NIPT-it

(tremilion e gjashtedhjete e nentemije e gjashteqind e tridhjete e pese) leke pa TVSH
(me numra dhe fjale)
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1.ALESIO shpk

L37311801K

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 2.593.346
(dymilion e peseqind e nentedhjete e tremije e treqind e dyzete e gjashte) leke pa TVSH
Kishte mangesi dokumentatacioni:
1-Topograf ( ose Markshajder).
1-Ing mjedisi
•
Makineritë e nevojshme për kryerjen e punimeve në rrugë janë si më poshtë vijon:
1.
Asfalto prerëse ( 1 copë ) , Në pronësi/ Me kontratë/ me qera
2.
Rrul me dhembë ose Buldozier ( 1 copë), Në pronësi/ Me kontratë/ me qera.
3.
Asfaltoshtruese ( 1 copë ) , Në pronësi/ Me kontratë/ me qera.
4.
Vijëzuese sinjalistike ( 1 copë), Në pronësi/ Me kontratë/ me qera.
Fabrike prodhim asfalto betoni te paisur me QKL , Ne pronesi ose me qira ose kontrate furnizimi , Cope 1
te jete shoqeruar me dokumentacionin si me poshte :
-Dokumentacionin e pronesise ose kontrate qeraje
-Kontrate shitblerje
-Leje mjedisore Kodi III 1.B
-Planvendosja
-Raport inspektimi per konformitetin e makinerise sipas standarteve
Impianti i prodhimit te Bitumeve specifike Ne pronesi ose me qira, kontrate furnizimi , Cope 1 e
shoqeruar me :
Dokumentacionin e pronesise ose kontrate qeraje
-Leje mjedisore Kodi III 2,III.1.C
-Karta Teknologjike e prodhimit te bitumeve specifike .
-Raport inspektimi per konformitetin e makinerise sipas standarteve
2.COMPANY RIVIERA 2008 shpk

K81716011V

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 3.069.635
(tremilion e gjashtedhjete e nentemije e gjashteqind e tridhjete e pese) leke pa TVSH
Kishte mangesi dokumentatacioni:

1-Certifikate ISO 9001-2008 mbi“Sistemet e menaxhimit cilësisë”, lëshuar nga institucionet zyrtare të
akredituar për këtë qëllim ku te jete i perfshire edhe objekti i prokurimit. Certifikata kërkohet të jetë e
vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit
2-Certifikatën ISO 14001:2004 mbi “Sistemet e menaxhimit ambjentit” lëshuar nga institucionet zyrtare
të akredituar për këtë qëllim ku te jete i perfshire edhe objekti i prokurimit. Certifikata kërkohet të jetë e
vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit .
***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [STERKAJ shpk me
Adrese : Njesia Bashkiake nr 5 ,BLV.Bajram Curri mbrapa Pallateve Agimi
Pallati 7/1B ,Kati 2 .Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
[2.841.250 dymilion e teteqind e dyzete e njemije e dyqind e pesedhjete] leke pa
TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR
KURBIN ] kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit së këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,
do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 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 për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.12.2017
Ankesa: SKA
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

***
[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]
DREJTORI
EDUART SANA

