REPUBLIKA E SHQIPERISE
Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a.
Adresa: Lagj.nr. 3 Kukes,

ukksha@hotmail.com

Tel. + 355 24

223469
Nr.___Prot.
26.07.2019

Kukes me,

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Subjektit “A.M.U shpk ” me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i K14229210F, me drejtues
ligjor z.Erald Kurti
Adrese Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE Autostrada Fushe Kruje - Laç, km 1.5.
Procedura e prokurimit:
Kerkese per propozime
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-28798-07-01-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Matesa Uji.
Kohezgjatja 5 dite deri ne zbatim te plote te kontrates.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): JO
Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët + oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës
ofruara:
Emri i
Nr.
operatorit ekonomik
a.
Fat Group sh.p.k
b.
A.M.U shpk

në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
NUIS
L43428401V
K14229210F

Drejtuesi Ligjor
Emri
Mbiemri
Endri
Ngjeliu
Erald
Kurti

Eshte skualifikuar oferta :
1.Subjekti Fat Group sh.p.k, me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i L43428401V, me drejtues
ligjor z.Endri Ngjeliu, me oferte 2,184,000.00 leke (Pa TVSH), per arsye se:
Operatori ekonomik pjesemarres ne kete procedure prokurimi nuk permbush kriteret, si me
poshte :
Kriteri teknik , pika 6. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose
distributori zyrtare per mallrat objekt prokurimi. OE nuk ka paraqitur nje leter angazhim ose
akt marreveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre ne kohen e zhvillimit

te tenderit.
Ne dokumentat e ngarkuara me emrin “dok + teknik mates uji” specifikohet se letra e
deklarates i perket nje subjekti tjeter ALEN CO me adrese Rr. Naim Frasheri P.Delta 1, 1001,
me Nipt K83213401M, distributor i autorizuar ne Shqiperi.
Dokumentat per certifikaten e konformitetit , leter angazhimi, Certifikate e higjenes nuk i
perkasin OE dhe OE nuk ka vertetuar lidhjen apo marreveshje me subjektin tjeter ALEN CO.
Ne vertetimin e OSHEE theksohet se titular i kontrates eshte nje person fizik. OE nuk ka
vertetuar lidhjen me nje marreveshje sipas Kodit Civil (pronesi, perdorim, qera etj.) mes
personit juridik dhe personit fizik per te cilin eshte marre vertetimi.
Komisioni i Vleresimit te Ofertave nga shqyrtimi i kesaj oferte ne mbeshtetje te nenit 46, pika
1,nenit 53, të Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” ( i ndryshuar), e shpall te pavlefshme oferten e operatorit ekonomik Fat
Group sh.p.k pasi nuk ploteson kerkesat e percaktuara ne dokumentet e tenderit.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, “A.M.U shpk ” me Nr. Identifikimi Tatimor
NIPT-i K14229210F, me drejtues ligjor z.Erald Kurti, informojmë se oferta e paraqitur, me
një vlerë të përgjithshme prej 2,391,200.00 leke (Pa TVSH). pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a , Adrese Rr.
“Mahmut Daci” Lagja 3 –Kukes, sigurimin e kontratës, siç parashikohet brenda 5 ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.07.2019
Ankesa: ka ose jo Ankesa NUK ka patur.
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ________

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Gezim SHEHU

