
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr. Prot . Elbasan me, date
/08/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: JV “Alen – Co” sh.p.k, Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i pare,
Fier

“Llazo” sh.p.k. , rruga Kemishtaj, Bishqethem, Fier

Procedura e prokurimit: Proçedure e Hapur (mallra)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-30907-07-19-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje matesa uji individual 1/2 ", 3/4" dhe 1" dhe
rakorderi ndihmëse ”

Fondi limit: 10.668.701 (dhjetëmilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijeë e shtatëqind e
një) lekë (pa tvsh).

Kohëzgjatja e kontratës 15 ditë nga data e lidhjes së kontrates

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [29.07.2019] [30]

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. “Alpha Solution Group” sh.p.k. me Nipt: l 63620402 U

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.584.520 (dhjetemilion e peseqind e
tetedhjete e katermije e peseqind e njezet) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 12.701.424
(dymbedhjetemilion e shtateqind e njemije e katerqind e njezet e kater) lekë (me tvsh).

2. JV “Alen - Co” sh.p.k. me Nipt: K 83213401 M & “Llazo” sh.p.k me Nipt: K24218401

K

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.373.770 (dhjetemilion e treqind e
shtatedhjete e tremije e shtateqind e shtatedhjete) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej
12.448.524 (dymbedhjetemilion e katerqind e dyzet e tetemije e peseqind e njezet e kater) lekë
(me tvsh).



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1- Ofertuesi “Alpha Solution Group” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte
tekniko- ligjor pasi OE nuk permbush kriteret si me poshte; Per kapacitetin teknik pika 1 OE
ka paraqitur fatura tatimore te realizuar me nje subjekt privat por vlera e faturave eshte me e
vogel se 40% e FL. OE nuk permbush piken 2 te Kapacitetit teknik pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin e kerkuar per te vertetuar se ka pjese te stafit te tij nje hidraulik. OE nuk ka
dorezuar dokumentacion per te vertetuar pikat 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;13; 14 te kapacitetit
teknik. “ Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet
e nenit 54 të këtij ligji, si dhe ka paraqitur formularin e ofertes ku ofron çmimin prej 10.584.520
(dhjetemilion e peseqind e tetedhjete e katermije e peseqind e njezet) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë
kontrate prej 12.701.424 (dymbedhjetemilion e shtateqind e njemije e katerqind e njezet e kater).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë JV “Alen – Co” sh.p.k, Rruga Fier-
Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i pare, Fier dhe “Llazo” sh.p.k. , rruga
Kemishtaj, Bishqethem, Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 10.373.770
(dhjetemilion e treqind e shtatedhjete e tremije e shtateqind e shtatedhjete) lekë (pa tvsh) është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqerise Ujesjelles Kanalizime Elbasan sh.a
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, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 21/08/2019

Ankesa: nuk ka patur

Konc. I. Spahiu

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR



ADMINISTRATORI
LUAN DERVISHI


