
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _______ Prot. Tiranë , më ___/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “RAMI-COMPANY”sh.p.k

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

1.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77234-06-29-2018

Përshkrim I shkurtër I kontratës“Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike”fondi limit
2.797.942 (dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzetë e dy) lekë pa
tvsh.

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  

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

1. “RAMI-COMPANY” sh.p.k L61327009F

Vlera 2.365.700 (dy milion e treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh.

2. “LIGUS” sh.p.k L51523001S
Vlera 2.365.700(dy milion e treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind)lekë pa tvsh.

3.”HTM”sh.p.k K97006004D

Vlera 2.590.000 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë)lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:



1.” LIGUS” sh.p.k L51523001S
Vlera 2.365.700 (dy milion e treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind)lekë pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Së pari AK në kushtet e veçanta të kualifikimit ,kapaciteti teknik pika 3.6 si më poshtë cituar:
3.6.Operatori ekonomik duhet te paraqese deklarate garancie per te pakten 1(nje) vit nga momenti i
furnizimit.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit në sistemin elektronik operatori ekonomik K.V.O konstaton se
operatori ekonomik nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e kriterit të mësipërm çka bie në
kundërshtim kriterin e kërkuar në DST.
Përsa më sipër K.V.O gjykon se dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “LIGUS”
është I pasaktë dhe për rrjedhojë i pavlefshëm.
Në shtojcën 8 parashikohet se… Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave
të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika
5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson
kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

2. “HTM”sh.p.k K97006004D

Vlera 2.590.000 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë)lekë pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Së pari AK në kushtet e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 3.11 ka kërkuar si më
poshtë cituar:
3.11.Operatori ekonomik duhet te paraqese oferte teknike per mallrat objekt prokurimi ku te
shenohet respektivisht emri i kompanise prodhuese, kodi i produktit dhe faqja e katalogut ne te
cilen produkti ndodhet.

Në përmbushje të kriterit të kërkuar në DST operatori ekonomik ka paraqitur ofertën teknike.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur K.V.O konstaton se oferta teknike nuk është sipas
formës së kërkuar nga AK në kushtet e veçanta të kualifikimit.

Konkretisht nga shqyrtimi i ofertës teknike operatori ekonomik ka plotësuar ofertën teknike
vetëm referencën e katalogut dhe prodhuesin por jo kodin e produktit sipas formës çka bie në
kundërshtim me kriteret e kërkuara në DST.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.Në shtojcën 8 të DST shprehimisht parashikohet
se.... Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta,
konsiderohen si kushte për skualifikim.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit, kapaciteti teknik pika



3.10.Operatori ekonomik duhet të paraqesë mostra për cdo artikull të kërkuar në preventiv.
Mostrat duhet të paraqiten ditën dhe orën e zhvillimit të procedurës së prokurimit.Mosparaqitja
e mostrave është kusht për skualifikim.

Nga shqyrtimi i mostrave të cilët ka paraqitur operatori ekonomik ditën e hapjes së tenderit
konstatohet se operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostra për zërat e mëposhtëm :

1.Xhunto

2.Boxe

Në këto kushte KVO gjykon se mungesa e mostrave të zërave të mësipërmë sjell për rrjedhojë
pamundësinë e verifikimit të mostrave nëse operatori ekonomik përmbush specifikimet teknike
të kërkuara në preventiv.

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 operatorin ekonomik “RAMI-
COMPANY” sh.p.k me vlerë 2.365.700(dy milion e treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e
shtatëqind) lekë pa tvsh [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet
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 15.08.2018

Ankesa:JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA


