FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “Ligus” sh.p.k.
Adresa: Tirane Kashar KASHAR Rruga Mark Bazati, Pallati Jora Shpk, Kati perdhes,
Dyqani/Magazina me Nr.1
Për: “AZ Trading” sh.p.k.
Adresa: Tirane Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1
***
Procedura e prokurimit: E hapur-Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë ku jo të
gjitha kushtet janë të përcaktuara.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-61051-06-11-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje mjete teknologjike.
Fondi limit: 119,997,183(njëqind e nëntëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë
mijë e njëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa t.v.sh.
Shumatorja e çmimeve për njësi 58,601,237(pesëdhjetë e tetë milionë e gjashtëqind e një
mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa t.v.sh.
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.35. Datë 15.06.2020
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “EUROGJICI-SECURITY” shpk
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera

K31929010K
0 (zero ) lekë pa tvsh.

2. “ Ligus” sh.p.k
L51523001S
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 55,450,450(pesëdhjetë e pesë milionë e
katërqind e pesëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh.
3. “ AZ Trading” sh.p.k

L81515016F

Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë L72320033P Adresa: Rruga E Kavajës Ndërtesa Nr,133, Njësia Administrative Nr 6,Kodi Postar
1027 Tiranë, Shqipëri,Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 56,351,200(pesëdhjetë e gjashtë milionë e treqind
e pesëdhjetë e një mijë e dyqind) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1. “EUROGJICI-SECURITY” shpk

K31929010K

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ EUROGJICI-SECURITY” shpk me
vlerë 0 (zero) lekë Pa TVSH
Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “ EUROGJICISECURITY” shpk nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin
e plotë ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.
Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave. Mungesa e
ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.
Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “ EUROGJICI-SECURITY” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka
paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas
Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e
Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e dokumenteve
standarte të tenderit për këtë procedurë.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53,
të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII,
neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
2. “ Ligus” sh.p.k

L51523001S
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Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 55,450,450(pesëdhjetë e pesë milionë e
katërqind e pesëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh.
3. “ AZ Trading” sh.p.k
L81515016F
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 56,351,200(pesëdhjetë e gjashtë milionë e treqind
e pesëdhjetë e një mijë e dyqind) lekë pa tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT Sh.a, me adresë , Rruga E Kavajës Ndërtesa
Nr,133, Njësia Administrative Nr 6, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 08.07.2020
Ankesa: JO

Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë L72320033P Adresa: Rruga E Kavajës Ndërtesa Nr,133, Njësia Administrative Nr 6,Kodi Postar
1027 Tiranë, Shqipëri,Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al

