
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. ______ prot Datë 23.09.2019

Për: "Integrated Technology Services" Sh.p.k , adresa Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Papa Gjon Pali,
Pallati F & G, Ap 15, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur” me mjete elektronike
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-32008-07-30-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje matësa uji elektronik”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 31 date 05.08.2019
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X dçmimi më i ulët doferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. "MURATI " Sh.p.k, NIPT: J66702413V, vlera: 7.500.134 (shtatëmilionepesëqindmijëenjëqinde
tridhjetëekatër) lekë.

2. "A.M.U" Sh.p.k, NIPT: K14229210F , vlera:8.535.000 (tetëmilionepesëqindetridhjetëepesëmijë)
lekë.

3. Integrated Technology Services Sh.p.k, NIPT: L02302032C, vlera: 8.581.640 (tetëmilionepesë
qindetetëdhjetëenjëmijëegjashtëqindedyzet) lekë.

4. "ERMI PUMP " Sh.p.k , NIPT: L74326201B, vlera: 8.619.800 (tetëmilionegjashtëqind
enëntëmbëdhjetëmijëetetëqind) lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. "ERMI PUMP " Sh.p.k , NIPT: L74326201B, vlera: 8.619.800 (tetëmilionegjashtëqind

enëntëmbëdhjetëmijëetetëqind) lekë.
2. "A.M.U" Sh.p.k, NIPT: K14229210F , vlera:8.535.000 (tetëmilionepesëqindetridhjetëepesëmijë)

lekë.
3. "MURATI " Sh.p.k, NIPT: J66702413V, vlera: 7.500.134 (shtatëmilionepesëqindmijëenjëqinde

tridhjetëekatër) lekë.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Lidhur me ofertuesin "ERMI PUMP" Sh.p.k, KVO, në mbështetje të nenit 46 të
Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të VKM Nr. 914
datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 vendosi
që " ERMI PUMP " Sh.p.k të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 9 e DT,
lidhur me ”përvojën për furnizimet e mëparshme të ngjashme me objektin e këtij tenderi për
matësat e ujit elektronik , me vlerë jo më të vogël se 3.470.000 lekë, të kryera gjatë tre viteve të
fundit”.
Ofertuesi nuk paraqiti asnjë dokument për furnizime të ngjashme me objektin e këtij
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tenderi .
2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 2, Shtojca
9 e DT, lidhur me paraqitjen e katalogut ku të jepen qartë specifikimet teknike të mallrave që do
të ofrohen sipas kërkesave të UKKO.
Për këtë kriter " ERMI PUMP " Sh.p.k paraqiti një faqe katalogu të firmës BAYLAN në gjuhën
angleze. Ky katalog i paraqitur nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe dhe nuk dëshmon nëse
specifikimet përputhen ose jo me specifikimet teknike të kërkuara në DT.

 Lidhur me ofertuesin " A.M.U " Sh.p.k, KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit
Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të VKM Nr. 914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 vendosi që
"A.M.U " Sh.p.k të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 2, Shtojca 9 e DT,
lidhur me paraqitjen e katalogut ku të jepen qartë specifikimet teknike të mallrave që do të
ofrohen sipas kërkesave të UKKO.
Për këtë kriter "A.M.U" Sh.p.k paraqiti një faqe katalogu të firmës BAYLAN në gjuhën
angleze. Ky katalog i paraqitur nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe dhe nuk dëshmon nëse
specifikimet përputhen ose jo me specifikimet teknike të kërkuara në DT.

 Lidhur me ofertuesin " MURATI " Sh.p.k, KVO, në mbështetje të nenit 46 të Ligjit
Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të VKM Nr. 914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 vendosi që
"MURATI " Sh.p.k të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 2, Shtojca 9 e DT,
lidhur me paraqitjen e katalogut ku të jepen qartë specifikimet teknike të mallrave që do të
ofrohen sipas kërkesave të UKKO.
Lidhur me këtë kriter " MURATI " Sh.p.k paraqiti një faqe katalogu të firmës BAYLAN .
Katalogu i matësave i paraqitur nga " MURATI " Sh.p.k, i firmës BAYLAN , nuk jepte të
dhëna teknike të plota, nuk jepte të dhëna mbi parametrat elektronikë të komunikimit të matësit ,
të tilla si frekuenca e punës, gjatësia e valës etj.
KVO , i ka dërguar oe , me shkrim nëpërmjet SPE, një kërkesë për verifikim fizik, nëse matësi i
ofruar, përshtatej në sistemin elektronik të matjes e transmetimit të UKKO Sh.A.
"MURATI" Sh.p.k nuk ju përgjigj kërkesës për verifikim të KVO, ai nuk u paraqit në UKKO
Sh.A.
Për këtë arsye dhe bazuar në faktin që tek faqja e katalogut të matësave, e paraqitur nga
"MURATI" Sh.p.k, marka BAYLAN , nuk jepen të dhënat e parametrave elektronikë të
komunikimit të matësit : frekuenca e punës, temperatura e punës, bateria, modulimi, gjatësia e
valës dhe fuqia e transmetimit, KVO vendosi që " MURATI " Sh.p.k të mos kualifikohej .
Ofertuesi "MURATI" Sh.p.k nuk ka aritur të vërtetojë që matësat e ofruar prej tij, përmbushin
të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit.
Deklarata e operatorit ekonomik mbi përmbushjen e specifikimeve teknike , nuk meret në
konsideratë sepse nga dokumenti- një faqe katalog i paraqitur, nuk vërtetohet përmbushja e
specifikimeve teknike.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "Integrated Technology Services"
Sh.p.k , adresa Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Papa Gjon Pali, Pallati F & G, Ap 15, Tiranë, se oferta
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8.581.640 (tetëmilionepesëqindetetëdhjetëenjëmijëe



gjashtëqindedyzet) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi,
Korçë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda tridhjetë 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, 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 13.09.2019.

Ankesa: nuk ka.
* * *

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Elia Pendavinji


