
Shtojca 16

Autoriteti Kontraktor SH.A UJESJELLES KANALIZIME VLORE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data: 08.11.2018

Për:Bashkimin e Operatorit Ekonomik “Labi shpk me nr.nipti J67209289N & Shkelqimi
07 shpk me nr.nipti K68121808W”

Procedura e prokurimit: “Pastrimi i kanalit te ujrave te larta nga pjesa A ne F”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84608-09-04-2018

Fondi limit: 16481932 (gjashtembedhjetemilion e katerqind e tetedhjet e njemije e
nenteqind e tridhjete e dy) leke pa tvsh

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

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Pastrimi i kanalit te ujrave te larta nga pjesa A ne F”

Kohëzgjatja e kontratës: Duke filluar nga momenti nënshkrimi i kontratës me përfundim deri
në 50 dite.

Zhvilluar ne: dt.15.10.2018 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 3 operatore ekonomik me ofertat përkatëse si me poshtë :

1. Kevin Konstruksion shpk me nr.nipti K71401004W nuk ka paraqitur asnje oferte
ekonomike
2. ‘‘Labi shpk me nr.nipti J67209289N & Shkelqimi 07 shpk me nr.nipti
K68121808W’’ me oferte ekonomike 16467738 (gjashtembedhjete milion e katerqind e

gjashtedhjet e shtatemije e shtateqind e tridhjete e tete) leke pa tvsh
3. Shendelli shpk me nr.nipti K07924803N nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike



Pas mbarimit te vlerësimit te ofertave është arritur ne këtë përfundim:

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Kevin Konstruksion me nr.nipti K71401004W
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë oferte ekonomike si edhe nuk I ka plotësuar
kriteret e përgjithshme te pranimit/kualifikimit, kriteret e veçanta te kualifikimit ,
kapacitetin ekonomik dhe financiar si edhe kapacitetin teknik te kërkuar për këtë
procedure.
KVO ka proceduar me s’kualifikimin e operatorit Ekonomik ‘‘Kevin Konstruksion’’
sh.p.k

2.Shendelli shpk me nr.nipti K07924803N
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë oferte ekonomike si edhe nuk I ka plotësuar
kriteret e përgjithshme te pranimit/kualifikimit, kriteret e veçanta te kualifikimit
,kapacitetin ekonomik dhe financiar si edhe kapacitetin teknik te kërkuar për këtë
procedure.
KVO ka proceduar me s’kualifikimin e operatorit Ekonomik ‘‘Shendelli’’ sh.p.k

Është kualifikuar Bashkimi i operatoreve ekonomik te poshtëshënuar:

“Labi shpk me nr.nipti J67209289N & Shkëlqimi 07 shpk me nr.nipti
K68121808W”me ofertë ekonomike 16467738 (gjashtembedhjete milion e katerqind e

gjashtedhjet e shtatemije e shtateqind e tridhjete e tete) leke pa tvsh - Operatori ekonomik
pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi është paraqitur në tender me te gjithë
dokumentacionin e kërkuar 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 Vlerësimit të Ofertave ka proceduar me kualifikimin e operatorit Ekonomik
‘‘Labi shpk & Shkelqimi 07 shpk’’

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ bashkimin e operatoreve ekonomik
“Labi shpk me nr.nipti J67209289N & Shkelqimi 07 shpk me nr.nipti
K68121808W”] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 16467738
(gjashtembedhjete milion e katerqind e gjashtedhjet e shtatemije e shtateqind e tridhjete e tete)
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 07.11.2018

Ankesa: ka ose jo__JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Dorian XHELILI

_________________

Titullar i Autoritetit Kontraktor


