
Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date 03.12.2019

Për: Albania Distribution Chem

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41606-10-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje klori per nevoja te institucionit” me fond limit 2 500
000 leke pa tvsh , ne sasine 12500 kg dhe me afat dorezimi 10 ditore .

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike date 04.11.2019, faqa 54 .

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. Albanian Distribution Chem me nr.L 82203011 N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2 375 000 (dymilion e treqind e shtatedhjte e pese mije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. B& O Sinani Trading me nr.L82203011 N dhe Atlantik 3 me nr.J64103483H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2 500 000 (dymilion e peseqind mije) leke pa tvsh

Emri i shoqerise

3. Atlantik 3 me nr.J64103483H

Vlera 2 187 500 (dymilion e njeqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind ) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Atlantik 3 me nr.J64103483H per arsyet e meposhtme :

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur nje oferte te pavarur pasi ne te njejten procedure prokurimi ky

operator ekonomik ka paraqitur nje oferte tjeter ekonomike duke qene se figuron anetar i bashkimit te

operatoreve ekonomik me opearatorin ekonomik Sinani Trading me nr. J64103483H nipti dhe me vlere

ekonomike 2 500 000 .Kjo oferte eshte bere ne baze te kontrates noteriale se bashkepunimit te dates

11.11.2019 me nr.4260 Rep dhe 1830 kol te lidhur ndermjet ketyre dy operatoreve.

Ndersa ne deklaraten e dates 22.11.2019 ne piken 6 ai deklaron se ne paraqitjen e ofertes nuk eshte

konsultuar ,komunikuar apo ka bere marreveshje me asnje konkurent tjeter fakt i cili bie ne kundershtim

me oferten e paraqitur me siper ku ky ofertues eshte anetar i bashkimit te operatoreve ekonomik .

2. B&O Sinani Trading nr.L82203011 N dhe Atlantik 3 nr.J64103483H per arsyet e
meposhtme :

Bashkimi i Operatoreve Ekonomik nuk ka paraqitur nje oferte te pavarur pasi ne te njejten procedure
anetari i bashkimit te operatoreve ekonomik Atlantik 3 me nr.K22218003V nipti ka paraqitur nje
oferte me vlere tjeter ekonomike 2 187 500 .
Kjo oferte bie ne kundershtim me oferten me vlere 2 500 000 e bere ne baze te kontrates noteriale se

bashkepunimit dhe bashkimit te operatoreve te dates 11.11.2019 me nr.4260 Rep dhe 1830 kol te lidhur

ndermjet ketyre dy operatoreve.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Albanian Distribution Chem me nr.L
82203011 N se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2 375 000 (dymilion e
treqind e shtatedhjte e pese mije) leke pa tvsh me adrese Tirane,rruga e Kavajes,Buka
sha,nr.pasurie 8240, njesia nr.6 me administrator ligjor z.Julian Memelli është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine sh.a. sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.11.2019



Ankesa: Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]


