
“Ujësjellës - Kanalizime Shkodër” sh.a.
Address: L. “3 Heronjte”,Rr. “marin bicikemi”

Nr .……..Prot. Shkoder, me ___/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date: 10.07.2019

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a

Për: Shoqerine “VASAA ’, adresa: L”Kryengritja e Fierit”, Fier

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje instalim elektropompa”

Numri i referencës së procedurës/lotit: 22355-05-16-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per furnizimin e UKSH me elektropompa

Fondi limit: 3.257.933 (tre milion e dyqind e pesedhjete e shtate mije e nenteqind e tridhjete e
tre) leke pa TVSH

Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.20, date 20.05.2019

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure dhe jane kualifikuar operatoret ekonomik si
me poshte:

1. Shoqeria “VASAA” NIPT J62903470T

Vlera: 2.322.100 (dy milion e treqind e njezet e dy mije e njeqind) leke pa tvsh.

2. Shoqeria “NOVAMAT” NIPT K81615002O

Vlera: 2.626.262 (dy milion e gjashteqind e njezet e gjashte mije e dyqind e gjashtedhjete e
dy) leke pa tvsh.

3. Shoqeria “A. 91” NIPT J64505806V

Vlera: 2.830.000 (dy milion e teteqind e tridhjete mije) leke pa tvsh.

4. Shoqeria “ILVA ELEKTRIK” NIPT K01607005N

Vlera: 3.090.000 leke (tre milion e nentedhjete mije) leke pa tvsh



Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure dhe nuk jane kualifikuar operatoret
ekonomik si me poshte:

1. Shoqeria “SENKA ” NIPT J94808405Q

Vlera: 3.250.000 lek pa TVSH

Arsyeja e skualifikimit:

Ky operator te kriteret te vecanta nuk permbush:

Kriterin 2.3 ‘Per kapacitetin teknik” pika 2.3.4-“Ofertuesi duhet te paraqese autorizim

prodhuesi per mallrat objekt i kontrates,te perkthyer dhe noterizuar”,pasi operatori nuk e

ka paraqitur fare autorizimin e prodhuesit.

2. Shoqeria “EIDON GRUP” NIPT L91323019S

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe nuk permbushe asnje kriter.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine VASAA ’, adresa:
L”Kryengritja e Fierit”, Fier, nr. Nipti- J62903470T , se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 2.322.100 (dy milion e treqind e njezet e dy mije e njeqind) leke pa
tvsh,është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, duhet t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH brenda 5 diteve nga data e
publikimit te ketij njoftimi dhe te lidhni kontraten brenda afateve ligjore te percaketuara nga
neni 21 pika 3 I VKM nr. 914, date date 29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit publik” (i
ndryshuar)
Shoqeria juaj duhet te sjell ne UK Shkoder kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019

Ankim: Me date 18.06.2019 eshte paraqitur ankese nga operatori ekonomik pjesmarres ne
procedure NOVAMAT, duke kundershtuar kualifikimin e operatorit tjeter VASAA
Me date 25.06.2019 UKSH i kthen pergjigje Ankimuesit, duke mos marre ne konsiderate
ankesen e bere. Kthimi I pergjigjes eshte bere ne menyre elektronike ne adresen e e-mail te
shoqerise dhe fizikisht me poste.
Ne baze te nenein 63 te LPP-se ankimuesi ka patur 10 dite kohe per tu ankuar ne Komisionin e
Prokurimit Publik, kete te drejte ankimuesi nuk e ka ushtruar.

ADMINISTRATORI

Mark MOLLA


