
REPUBLIKA E SHQIPERISË
SH.A UJËSJELLËSI PEQIN

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data
25.06.2018

Për: Operatorin ekonomik: “Gëzim Llaja” p.f.
Adresa : Lagjia Nr.14, Rruga “Vath Kruja” Durrës, Nipt. L71501507L

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70238-05-21-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje elektropompë zhytëse”, me fond limit: 2,800,000
lekë (dymilion e tetëqindmijë) pa Tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i SH.A Ujësjellësit
Peqin për vitin 2018, dhe me afat për dorëzimin e mallit 10 ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [28.05.2018] [21]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k. J63229466K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2,400,000 lekë (dymilion e katërqindmijë) pa Tvsh

2. “A. 91” sh.p.k. J64505806V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,970,000 lekë (njëmilion e nëntëqind e shtatëdhjetëmijë) pa Tvsh

3. “Denisa Besha” p.f. L41904011K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2,640,000 lekë (dymilion e gjashtëqind e dyzetmijë) pa Tvsh

4. “Gëzim Llaja” p.f. L71501507L
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera: 2,760,000 lekë (dymilion e shtatëqind e gjashtëdhjetëmijë) pa Tvsh
5. “NOVAMAT” sh.p.k. K81615002O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2,300,000 lekë (dymilion e treqindmijë) pa Tvsh

6. “Sinani Trading” sh.p.k. K81615002O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2,800,000 lekë (dymilion e tetëqindmijë) pa Tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.” 2Z KONSTRUKSION” sh.p.k. L61306083A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

a) O.E. “2Z Konstruksion“ sh.p.k. nuk ploteson kriterin 2.3.3, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin
teknik” te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Te paraqiten katalogjet teknike te perdorimit te
mallit te kerkuar“, per arsye se nuk ka paraqitur katalogjet teknike te perdorimit te mallit te
kerkuar per Panel komandimi Y + ∆ (Yll + trekendesh)
c) O.E. “2Z Konstruksion“ sh.p.k. nuk ploteson kriterin 2.3.6, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin
teknik” te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Operatori ekonomik pjesemarres duhet te kete
ne stafin e tij te paktën 2 specialistë, perkatesisht 1 specialist hidraulik dhe 1 specialist
elektriçist per montimin dhe vënien në punë të elektropompës zhytese dhe panelit elektrik, te
vertetuar me kontrate pune dhe deftese/diplome/certifikate formimi profesional“, per arsye se nuk
ka paraqitur kontratat e punes apo ndonje dokument tjeter punesimi vertetues per 2 specialistët,
perkatesisht Flamur Zoga, specialist hidraulik dhe Arsen Zoga, specialist elektriçist, gje qe eshte
ne kundershtim me kerkesat e kerkuar ne Kriteret e Pergjithshme dhe Kriteret e Vecanta te
Kualifikimit, te percaktuara ne DT te tenderit “Blerje elektropompe zhytese”.

2. “A. 91” sh.p.k. J64505806V
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) O.E. “A. 91“ sh.p.k. nuk ploteson piken 1 dhe 2 te Shtojces 9 “Specifikimet teknike”, per
arsye se oferta e O.E. “A. 91” sh.p.k. dhe malli i ofruar nuk përputhet me specifikimet teknike të
kerkuara ne dokumentat e tenderit.
Mallrat e kerkuar ne Shtojcën 9 të DT “Blerje elektropompë zhytëse“ kane keto specifikime
teknike;
1. Elektropompë zhytëse trefazore Sasia 4 (katër) copë
a) Prurjet e ujit (Q) = 7-10 l/sek;
b) Hashi (H) = 250 m ;
c) Motori = 37 Kw
3. Panel komandimi Y + ∆ (Yll + trekendesh) Sasia 4 (katër) copë
a) Y + ∆, 380 V – 100 A



b) rele mbrojtje, rele asimetri faze, rele niveli uji, rele kohe, rele shkarkimi
c) sinjale siguresa, te gjitha sinjalizimet.
Mallrat e ofruara nga ofertuesi në ofërtën e paraqitur më datë 09.06.2018 përbëhen nga 7
elektropompa, të cilat për nga specifikimet teknike nuk perputhen me ato te kerkuara.
Ne oferte nuk eshte ofertuar asnje panel komandimi.
Oferta e ofertuesit “A. 91“ sh.p.k. dhe malli i ofruar i drejtohej dhe kishte destinacion Ujesjelles
Kanalizime Berat/Kuçovë, dhe jo AK. Ujësjellesi sh.a. Peqin.
Në zbatim te gërmës c), të pikes 5, të nenit 53, të ligjit nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për prokurimin
publik“ te ndryshuar, AK. Ujësjellesi sh.a. Peqin nuk e pranon dhe e refuzon ofertën e ofertuesit
“A. 91“ sh.p.k. për arsye se nuk përputhet me specifikimet teknike të kerkuara ne dokumentat e
tenderit.

3. “Denisa Besha” p.f. L41904011K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) O.E. “Denisa Beshaj“ p.f. nuk ploteson piken 1 dhe 2 te Shtojces 9 “Specifikimet teknike”,
per arsye se oferta e O.E. “Denisa Beshaj” p.f. dhe malli i ofruar (elektropompë zhytëse dhe
panel komandimi) nuk përputhet me specifikimet teknike të kerkuara ne dokumentat e tenderit.
Në zbatim te gërmës c), të pikes 5, të nenit 53, të ligjit nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për prokurimin
publik“ te ndryshuar, AK. Ujësjellesi sh.a. Peqin nuk e pranon dhe refuzon ofertën e ofertuesit
“Denisa Beshaj“ p.f. per arsye se nuk përputhet me specifikimet teknike të kerkuara ne
dokumentat e tenderit.
b) O.E. “Denisa Beshaj“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.3.3, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik” te
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Te paraqiten katalogjet teknike te perdorimit te mallit te
kerkuar“, per arsye se nuk ka paraqitur katalogjet teknike te perdorimit te mallit te kerkuar.
c) O.E. “Denisha Beshaj“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.3.6, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik”
te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Operatori ekonomik pjesemarres duhet te kete ne stafin
e tij te paktën 2 specialistë, perkatesisht 1 specialist hidraulik dhe 1 specialist elektriçist per
montimin dhe vënien në punë të elektropompës zhytese dhe panelit elektrik, te vertetuar me
kontrate pune dhe deftese/diplome/certifikate formimi profesional“, per arsye se nuk ka paraqitur
qe te kete ne stafin e tij te paktën 2 specialistë, perkatesisht 1 specialist hidraulik dhe 1 specialist
elektriçist per montimin dhe vënien në punë të elektropompës zhytese dhe panelit elektrik, te
vertetuar me kontrate pune dhe deftese/diplome/certifikate formimi profesional.

4. “NOVAMAT” sh.p.k. K81615002O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) O.E. “NOVAMAT“ sh.p.k. nuk ploteson piken 3 te Shtojces 9 “Specifikimet teknike”, per
arsye se oferta e O.E. “NOVAMAT” sh.p.k. dhe malli i ofruar nuk përputhet me specifikimet
teknike të kerkuara ne dokumentat e tenderit.
Mallrat e kerkuar ne piken 3, te Shtojcën 9 të DT “Blerje elektropompë zhytëse“ kane keto
specifikime teknike;
3. Panel komandimi Y + ∆ (Yll + trekendesh) Sasia 4 (katër) copë
a) Y + ∆, 380 V – 100 A
Malli i ofruar nga ofertuesi në ofertën e paraqitur më datë 09.06.2018, ne piken 2 “Panel
komandimi“ ka keto specifikime teknike: “Panel komandimi Y, 380V-50A“, specifikime teknike



të cilat nuk perputhen me ato te kerkuara.
Në zbatim te gërmës c), të pikes 5, të nenit 53, të ligjit nr. 9643, dt. 20.11.2006 “Për prokurimin
publik“ te ndryshuar, AK. Ujësjellesi sh.a. Peqin nuk e pranon dhe e refuzon ofertën e ofertuesit
“NOVAMAT“ sh.p.k. per arsye se nuk përputhet me specifikimet teknike të kerkuara ne
dokumentat e tenderit.
b) O.E. “NOVAMAT“ sh.p.k. nuk ploteson kriterin 2.3.1, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik”
te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Kontrata per furnizime të ngjashme në një vlerë ne
masen rreth 40 % te fondit limit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit;
Per te vertetuar pervojen e meparshme duhet te paraqitet kontrata dhe vertetimi nga institucioni
shteteror per realizimin e kontrates, te lidhur me marresin e mallrave ose/dhe faturave tatimore
te shitjes ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te furnizuar“, per arsye se faturat
tatimore te paraqitura jane fotokopje, tek te cilat nuk dallohen shenimet (fjalet, numrat) ne lidhje
me llojin e mallrave, datat, shumat dhe sasite e mallrave te shitura, dhe nuk mund te arrihet ne
konkluzion nese plotesohet kriteri per furnizime te ngjashme deri ne masen rreth 40% te fondit
limit te realizuara gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit,
c) O.E. “NOVAMAT“ sh.p.k. nuk ploteson kriterin 2.3.3, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik”
te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Te paraqiten katalogjet teknike te perdorimit te mallit te
kerkuar“, per arsye se nuk ka paraqitur katalogjet teknike te perdorimit te mallit te kerkuar per
Panel komandimi Y + ∆ (Yll + trekendesh)
gje qe eshte ne kundershtim me kerkesat e kerkuar ne Kriteret e Pergjithshme dhe Kriteret e
Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne DT te tenderit “Blerje elektropompe zhytese”.

5. “Sinani Trading” sh.p.k. K81615002O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) O.E. “Sinani Trading“ sh.p.k. nuk ploteson kriterin 2.3.3, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin
teknik” te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Te paraqiten katalogjet teknike te perdorimit te
mallit te kerkuar“, per arsye se nuk ka paraqitur specifikimet teknike dhe katalogjet teknike te
perdorimit te mallit te kerkuar sipas Shtojcës 9 “Specifikimet teknike” per elektropompe zhytese
dhe panel komandimi.
b) O.E. “Sinani Trading“ sh.p.k. nuk ploteson kriterin 2.3.6, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin
teknik” te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Operatori ekonomik pjesemarres duhet te kete
ne stafin e tij te paktën 2 specialistë, perkatesisht 1 specialist hidraulik dhe 1 specialist elektriçist
per montimin dhe vënien në punë të elektropompës zhytese dhe panelit elektrik, te vertetuar me
kontrate pune dhe deftese/diplome/certifikate formimi profesional“, per arsye se nuk ka paraqitur
qe te kete ne stafin e tij te paktën 2 specialistë, perkatesisht 1 specialist hidraulik dhe 1 specialist
elektriçist per montimin dhe vënien në punë të elektropompës zhytese dhe panelit elektrik, te
vertetuar me kontrate pune dhe deftese/diplome/certifikate formimi profesional.
gje qe eshte ne kundershtim me kerkesat e kerkuar ne Kriteret e Pergjithshme dhe Kriteret e
Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne DT te tenderit “Blerje elektropompe zhytese”.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Gëzim Llaja”
p.f., me adresë : Lagjia Nr.14, Rruga “Vath Kruja” Durrës, se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 2,760,000 lekë (dymilion e shtatëqind e gjashtëdhjetëmijë ) pa Tvsh /
pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Ujësjellësi sh.a. Peqin, me
adresë: Lagja “Teqe”, Peqin, (Njesia e Prokurimit), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.06.2018.

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

ADMINISTRATORI EKZEKUTIV

/ Nazmi TOLI /


