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REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHOQËRIA “UJËSJELLËS -KANALIZIME” BELSH Sh.A
Adresa: Cepe, Belsh

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr_____Prot Data 10.06.2019

Për: BOE Franko Konstruksion&Ergi sh.p.k, Tirane

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur: Pune

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-16395-04-02-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zevendesim i linjes Belsh-Cepe”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. __ date _______

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. BOE FrankoKonstruksion&Ergi shpk K81331024A&K02727229P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 20.542.419 ( njezet milion e peseqind e dyzet e dy mije e katerqind e nentembedhjete )
leke(pa TVSH)

(me numra dhe fjalë)

2.Fled shpk K17621104C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 13.924.539 (trembedhjete milion e nenteqind e njezet e kater mije e peseqind e tridhjete e
nente)leke(pa tvsh)

(me numra dhe fjalë)

3.Boshnjaku shpk K72627402H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 15.776.827,2 (pesembedhjete milion e shtateqind e shtatedhjete e gjashte mije e teteqind e
njezet e shtate presje dy)leke (pa tvsh)

(me numra dhe fjalë)
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4.. Viante shpk K47103804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera :Nuk ka paraqitur oferte

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Fled shpk K17621104C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Asnje nga punimet e paraqitura nga operatori ekonomik nuk konsiderohet i ngjashem.
Ne rastin konkret kemi te bejme me linje ujesjellesi dhe punime ne funksion te tij.
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur punimet e ngjashme pasi punime ne vepra
kullimi e ujitjeje nuk konsiderohen te ngjashme pasi ndryshojne thelbesisht me
objektin ne fjale duke mos plotesuar keshtu kushtin per:
1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me nje vlerë sa 50% e vlerës së përllogaritur të
kontratës që prokurohet, të realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose

b. punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku
gjatë tre viteve të fundit është sa dyfishi i vlerës limit të kontratës gë prokurohet pa TVSH.

2. Operatoriekonomiknukkaarriturteparaqeseautorizimteprodhuesit/ve/distributor/ve per
mallrat qejanezera ne preventiv,materialehidraulike, pjese e objektitteprokurimit. Per
tepermbyshurketekriteroperatoretekonomikeduhetteparaqesin;
- Autorizimteprodhuesit/ve/distributor/ve per mallrat qejanezera ne preventiv
- Certifikaten e cilesise dhe origjines se materialeve nga prodhuesi/furnitori.

Per rastin konkret certifikata e cilesise dhe origjines se mallrave nuk eshte ne gjuhen shqipe ne

kundershtim me kerkesat per kualifikim.

3. Nuk ka paraqitur mostra te tubacioneve perkatese ne gjatesine jo me pak se 60 cm te
shoqeruar me certifikaten ISO te cilesise se tyre. Mostrat do tu kthehen menjehere nga
AK pasi te kontrollohen dhe te mbahet proces-verbal per kete qellim.



2. Boshnjaku shpk K72627402H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike
tëkontratavetëenergjisëqëkaoperatoriekonomikqëështëiregjistruarnëShqipërikuprovohe
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tpagesa e faturaveteenergjise duke perfshiremuajinShkurt. Prokurimi ne
rastinkonkreteshtezhvilluar ne date 08.05.2019 dhe per
keterastkerkohetminimalishtshlyerja e
tëgjithadetyrimevetëmaturuaratëenergjisëelektriketëkontratavetëenergjisëqëkaoperatori
ekonomikqëështëiregjistruarnëShqipëri per muajin Mars. Persa me
lartoperatoriekonomiknuk e kaplotesuarkriterin e mesiperm.

2. Asnjengapunimet e paraqiturangaoperatoriekonomiknukkonsiderohet I ngjashem. Ne
rastinkonkretkemitebejme me linjeujesjellesidhepunime ne funksiontetij.
Operatoriekonomiknukkaparaqiturpunimetengjashmepasipunime KUZ
dheHapjekanalindryshojnethelbesisht me objektin ne fjale duke
mosplotesuarkeshtukushtin per:
2. Përvojë e suksesshmenërealizimin e tëpaktën:

c. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me nje vlerë sa 50% e vlerës së përllogaritur të
kontratës që prokurohet, të realizuar gjatë tri viteve të fundit. ose

d. punëtëngjashmederinenjekufikuvleramonetaretotale e punëvetëkryera e
marrësëbashkugjatëtrevitevetëfunditështësadyfishiivlerës limit tëkontratësgëprokurohet
pa TVSH.

3. Operatoriekonomiknukkaparaqiturnëstafin e punonjesvetepasqyruar e ne list pagesat e
shoqërisëpërgjashtemuajt e fundittëpaktennje- mekanikipajisur me
deshmikualifikimitesigurimittekniknga ISHTI osengainstitucioneekuivalente me të,
sidhedeshmitekualifkimit professional.(Per punonjesit e siperpermendur-
teparaqitendeshmiteperkatesetekualifikimitprofesional, deshmitee
kualifikimittesigurimitteknik, kontratat e punestevlefshme)

4. Operatori ekonomik nuk ka arritur te paraqese mjetet e makinerite e meposhtme:

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera

Autobot uji 1 cope Pronësi ose me qera

Aparat per ngjitje tubosh PE me elektrofuzion 1 cope Pronësi ose me qera

Aparat testimi per tubacionet nen presion 1 cope Pronësi ose me qera

Tokmak 1 cope Pronësi ose me qera

5. Operatoriekonomiknukkaarriturteparaqeseautorizimteprodhuesit/ve/distributor/ve per
mallrat qejanezera ne preventiv,materialehidraulike, pjese e objektitteprokurimit. Per
tepermbyshurketekriteroperatoretekonomikeduhetteparaqesin;
- Autorizimteprodhuesit/ve/distributor/ve per mallrat qejanezera ne preventiv
- Certifikaten e cilesise dhe origjines se materialeve nga prodhuesi/furnitori.

6. Operatori ekonomik nuk ka plotesuar kerkesen: Deri diten e hapjes se ofertave duhet te
dergohen ne zyren e protokollit te autoritetit kontyraktor mostra te tubacioneve perkatese
ne gjatesine jo me pak se 60 cm te shoqeruar me certifikaten ISO te cilesise se tyre.
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Mostrat do tu kthehen menjehere nga AK pasi te kontrollohen dhe te mbahet proces-
verbal per kete qellim.

3. Viante shpk K47103804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk ka paraqitur oferte
2. Nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE Franko Konstruksion&Ergi
sh.p.k, Tirane me Nipt: K81331024A&K02727229P me adrese ne Tirane, se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej 20.542.419 ( njezet milion e peseqind e dyzet e dy mije e
katerqind e nentembedhjete ) leke (pa TVSH) ,pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Belsh sha, RrugaBelsh-
Kosove, Kilometri 5, FshatiCepe, Ish-shkolla 9-vjecare, Nr.Kontakti 068 64 16 064 sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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,_______ leke 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 27.05.2019

Ankesa: ka ose jo- ska

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I
AUTORIZUAR PREJ TIJ

Endri PEPA
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