
______________________ _____________________________
REPUBLIKA E SHQIPËRISE

SH. A UJËSJELLËS – KANALIZIME CËRRIK
Nr. ____ Prot. Cërrik, më 05.06.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: [”Fredi Electronic“ sh.p.k]

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-16951-04-05-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje material për mirëmbajtje rrjeti (hidraulike, elektrike,
tuba etj)”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [15.04.2019] [15]

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. Operatori Ekonomik ”Fredi Electronic“ sh.p.k me Nr.Nipt K91803020F me ofert me
vlere 2970725 (dy milion e nenteqind e shtatedhjet mije e shtateqind e njezet e pese) leke
pa tvsh.

2. Operatori Ekonomik ”Power Industries“ me Nr.Nipt L51706022H me ofert me vlere
2792075 ( dy milion e shtateqind e nentedhjet e dy mije e shtatedhjet e pese) leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

”Power Industries“

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori Ekonomik ofertues nuk ka paraqitur çertifikatën e vlefshme te leshuar nga
organizma te akredituara, për menaxhimin e sigurisë se informacionit ISO/IEC
27001:2013 dhe objekti i saj të përputhet me mallin e kërkuar.

2. Per kerkesen: Ofertuesi duhet të paraqesi dokumenta teknike për artikujt të cilët janë objekt
prokurimi si katalog apo frangmente katalogu/ skeda teknike të produkteve sipas
preventivit. Operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion jo ne gjuhen shqipe ne
kundershtim me kerkesat per kualifikim ku percaktohet:

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet
të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

3. Ofertuesi nuk ka dorezuar dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” i paraqitur nga
Autoriteti Kontraktor në formën e një tabele (pjesë e dokumentacionit të specifikimeve
teknike), kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht nga Ofertuesi për të gjithë
artikujt e Listës.

Dokumenti “Ofertë teknike” duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë:

Nr Emertimi i
produkteve

Emertimi
kompanise
prodhuese.

Emertimi i
katalogut

Referenca ne
katallogje

Shënimet

KOD i
produktit ose
nr. Faqes ne
katalog

Emërtimi i produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të paraqitur nga AK

-“Emertimi i Katalogut të prodhuesit ose distributorit të autorizuar.



-Referenca në katallogje, kodi I produktit (në rast se mungon kodi i produktit të plotësohet nr I
faqes), duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut ne katalogun perkates ku autoritetit
kontraktor mund të gjejë specifikimet e plota teknike të ofertuesit të cilat duhet të përputhen me
specifikimet e AK.

- Në fushën “SHENIM” OE mund të shkruaj sqarime të ndryshme ne lidhje me produktet e
ofruara.

Shënim: Hartimi dhe plotësimi i kërkesave të Ofertës Teknike më sipër, kërkohet që të kryhet nga
vete ofertuesi, për të vlerësuar në këtë mënyrë nëse, produktet që ofrohen të jene ne perputhje me
ato qe kerkohen prej Autoritetit Kontraktor ne DST.

4. Operatori nuk ka paraqitur mostra per zerat:

Nr. Analize EMERTIMI NJESIA SASIA

1 Analize Bashkuese Ø 20 AT 16 plastike cope 1

2 Analize Bashkuese Ø 75 AT 16 plastike cope 1

3 Analize Reduksion Ø50x32 AT 10 plastike cope 1

4 Analize Reduksion Ø110x90 AT 10 plastike cope 1

5 Analize Saracineske 3" PN16 cope 1

6 Analize Saracineska Ø 250 PG25+ Fllanxhe cope 1

7 Analize Brryl Ø 32 cope 1

8 Analize Brryl Ø 32 cibuk cope 1

9 Analize Brryl Ø 50 - 2" cope 1

10 Analize Brryl φ 63 cope 1

11 Analize "Ti" Ø 32 cope 1

12 Analize "Ti" Ø 63 x 50 cope 1

13 Analize " Ti" Ø 90 cope 1

14 Analize Bullona + dado + rondele M16 cope 1

15 Analize Kapikorda Ø 90 cope 1

16 2.491/a Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10 ml 1

17 2.491/b Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10 ml 1

18 2.491/c Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10 ml 1

19 2.491/d Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10 ml 1

20 2.491/e Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10 ml 1

21 2.491/f Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10 ml 1

22 2.491/g Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, Pn 10 ml 1

23 2.491/h Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, Pn 10 ml 1

Shënim: Kërkohet që OE në hapjen e ofertës të paraqes një produkt mostër duke u bazuar në rëndësinë që kanë këto
produkte. Në tregun Shqipëtar dhe atë Botëror ekzistojnë disa tipe të ndryshme cilësish ,fakt ky që na detyron për ti
verifikuar paraprakisht produktet më të rëndësishme dhe për të qënë të sigurtë që ato do të jenë në cilësinë e duhur
sipas specifikieve të kërkuara, që mirëmbajtja e rrjetit të jetë në nivelin më të mirë.

_______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Fredi Electronic“ sh.p.k” se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2970725 (dy milion e nenteqind e shtatedhjet mije e



shtateqind e njezet e pese) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SH. A UJËSJELLËS – KANALIZIME CËRRIK
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 ___________ leke pa tvsh, 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 23.05.2019

Ankesa: s’ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADMINISTRATORI

Ervis Calja


