
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

08.04.2019

Për: A.M.U

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës: REF-11314-02-28-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:Matesa uji dhe Rekorderi“
Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës 4 165 950 (kater miljon e njeqind e gjashtedhjete e
pese mije e nentqind e pesedhjete)leke pa Tvsh

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike NR.9 DATA 04.03.2019

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.VIBTIS sh.p.k Tiranë me nr. NIPT-i L02103503S, Vlera3 900 950 leke pa tvsh

2.A.M.U sh.p.k Fushë Krujë me nr. NIPT-i K14229210F vlera 3961900 leke pa tvsh

3.PAERA sh.p.k Tiranë me nr. NIPT-i L3155034R ,vlera 4057330 leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.VIBTIS sh.p.k Tiranë me nr. NIPT-i L02103503S, Vlera3 900 950 leke pa tvsh

2.PAERA sh.p.k Tiranë me nr. NIPT-i L3155034R ,vlera 4057330 leke pa tvsh

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. VIBTIS sh.p.k Tiranë me nr. NIPT-i L02103503S,



 Nuk është plotësuar në formën e duhur deklarata për kriteret e përgjithshme të

kualifikimit pika 1.a , b, c, d, e pasi data e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi

është 25.03.2015 (shtojca 5).

 Nuk është plotësuar në formën e duhur deklarata për kriteret e vecanta të

kualifikimit pika 2.a, d, e pasi data e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi është

25.03.2015 (shtojca 6,7 dhe deklarata për dorëzimin e materialeve).

 Nuk përmbushet kriteri I vecantë I kualifikimit pika 2.3.1 ku kërkohet që :

Operatori ekonomik duhet te paraqese dëshmi për furnizime të mëparshme, të
ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera gjatë tri viteve të fundit, me një
vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është
realizuar gjatë tri viteve të fundit.
- Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione
shtetërore,Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e
nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar
nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kësaj
kontrate.
- Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori
ekonomik do ta vërtetojë këtë furnizim duke paraqitur vetëm faturën
përkatëse tatimore ku të jetë shënuar data,shuma,sasia e mallrave të
furnizuara,të nënshkruar nga të dyja palët.
Fatura tatimore e paraqitur nga OE VIBTIS Sh.p.k e datës 23.03.2016 me nr.
Fature 5448, nuk përmban shumën, sasinë e mallrave të furnizuara, nuk është
nënshruar nga blerësi dhe ka vlerë 0 ( zero ).

 Mallrat objekt prokurimi sipas fotografive të paraqitura nuk janë sipas

specifikimeve të kërkuara. Konkretisht për matësat e ujit single jet ½ “ një nga

kërkesar është që fillimi I matjes të jetë 5 l/h. Në fotografi matësi është paraqitur

pa buketona. Matësat nuk janë të pajisur me kapak mbrojtës.

Saracineskat e ofruara nuk janë sipas specifikimeve të kërkuara. Doreza nuk është
me materialin e kërkuar, nuk ka opsionin e vendosjes së vulës në rast ndërprerje
uji.

2. PAERA sh.p.k Tiranë me nr. NIPT-i L3155034R

 Nuk është plotësuar saktë shtojca nr. 5 e cila është kërkuar në kriteret e

përgjithshme të kualifikimit, pasi data e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi

nuk është 25.02.2019.

 Nuk është plotësuar saktë shtojca nr. 7 e cila është kërkura ne kriteret e vecanta të

kualifikimit pika 2.1.a, pasi data e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi nuk

është 25.02.2019.

 Nuk është plotësuar saktë shtojca nr. 6 e cila është kërkura ne kriteret e vecanta të



kualifikimit pika 2.1.d , pasi data e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi nuk

është 25.02.2019.

 Nuk është plotësuar saktë Deklarata e vecante , per furnizimin e artikujve te

kerkuar brenda 22 diteve pune nga data e lidhjes së kontrates, te kriteret e

vecanta të kualifikimit pika 2.1.e, pasi data e zhvillimit të kësaj procedure

prokurimi nuk është 25.02.2019.

 Nuk plotësohet kriteri për kapacitetin teknik pika 2.3.1 ku kërkohet që Operatori

ekonomik duhet te paraqese dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme me

objektin e prokurimit, të kryera gjatë tri viteve të fundit, me një vlerë sa 40% e

vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri

viteve të fundit.

- Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione
shtetërore,Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e
nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar
nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kësaj
kontrate.
- Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me subjekte private, Operatori
ekonomik do ta vërtetojë këtë furnizim duke paraqitur vetëm faturën përkatëse
tatimore ku të jetë shënuar data,shuma,sasia e mallrave të furnizuara,të
nënshkruar nga të dyja palët.
Fatura tatimore nr. 30 datë 19.08.2015 është jashtë afatit të kërkuar.

 Nuk është paraqitur dokument për plotësimin e kriterit të vecantë pika 2.3.2 ku

është kërkuar që Prodhuesi duhet të jetë i çertifikuar për sistemin e menaxhimit

të cilësisë me çertifikatë ISO 9001:2015 ( ose ekuivalent )për prodhimin e

mallrave objekt prokurimi.Të jetë e shënuar qëllimi i çertifikatës që është për

prodhim dizenjimit të matësave dhe tregtim të matësave.

 Nuk është paraqitur Autorizim prodhuesi për tregtimin e mallrave objekt

prokurimi e kërkuar në pikën 2.3.3 të DST në kriteret e vecanta të kualifikimit.

 Nuk jane paraqitur dokumentacion për përmbushjen e kritereve të vecanta në dst :

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun e prodhuesit për mallin që
ofron, i cili duhet të jetë në përputhje të plotë me specifikimet teknike.

2.3.7Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikaten MID (ose ekuivalente) për
matësat që ofron,gjithashtu simboli i metrologjise duhet te jete i shkruar në
fushën e matësit.
2.3.8Matësat dhe rekorderitë duhet të kenë çertifikatë të aprovimit nga të paktën 1
institucion kombëtare, ndërkombëtare ose institucione të pavarura
çertifikuese/testuese për përdorimin per ujë të pijshëm (p.sh DVGË ose
ekuivalente me të).
2.3.9Operatori ekonomik duhet të paraqesë manualet e përdorimit të mallrave
objekt prokurimi.
2.3.11Ujëmatësit e blerë me shumicë duhet të kenë "Deklaratën e



Konformitetit"të bashkimit Europian për matësat që ofron.
2.3.13Operatori ekonomik duhet të paraqesi fotografitë dhe kataloget
teknike të mallrave objekt prokurimi sipas specifikimeve teknike të
kërkuara.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë .A.M.U sh.p.k Fushë Krujë se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3961900 leke pa tvsh /pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Ujesjelels Kananlizime
Gjirokaster Sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10
ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti
kontraktor bën konfiskimin e sigurimit të ofertës,

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.03.2019

Ankesa: ka ne lidhje me dokumentat e tenderit.__

ka marrë përgjigje me shkresat protokolluar prane shoqerise sone:

1.Mega –Plast 2l sh.pk ka bere ankese me nr.211/3 date 05.03.2019 ne lidhje me dokumentat e
tenderit ne fazen para hapjes se ofertave dhe i eshte kthyer pergjigje me shkresen me nr 211/8
date 07.03.2019

2.Alpha Solution Group ka bere ankese me nr.211/4 date05.03.2019 ne lidhje me dokumentat e
tenderit dhe i eshte kthyer pergjigje me shkresen me nr.239/1 date 08.03.2019

3.Comfort ka bere ankese me nr 239/3 date 11.03.2019 dhe i eshte kthye pergjigje me shkresen
me nr.239/4 date 12.03.2019

4.Luar Bross ka bere ankese me nr239/2 date 11.03.2019 dhe i eshte kthye pergjigje me shkresen
me nr.239/5 date 12.03.2019

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Dhimitri Kristidhi




