FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE
Sarande, me 12.01.2022
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për : “MANE/S” Sh.p.k

NIPT J64103865K

Procedura e prokurimit : E hapur e thjeshtuar
Numri i references se procedures : REF-15222-12-15-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Ndërtim rrjeti i kanalizimeve të ujërave të ndotura, Lugu
i Dardhës”

Fondi limit : 9.825.084(nëntëmilion tetëqind njëzet e pesëmijë e tetëdhjetë e katër) lekë pa
TVSH
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike nr. 185, date 26 Dhjetor 2021
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
Kane konkuruar 4 operatore ekonomike, te cilet kane dorezuar oferte ekonomike si me
poshte:
1. “Mane/s”shpk NIPT J 64103865 K me oferte 7.743.400 (leke pa TVSH) sipas formularit
te ofertes.
2. BOE “I.C.C GROUP” shpk NIPT L51308006A dhe “2Z KONSTRUKSION” shpk NIPT
J63229466K me oferte 7.760.950 (leke pa TVSH) sipas formularit te ofertes
3. “ Jody Company” me NIPT- J 94824803 M me oferte 7.715.850 (leke pa TVSH) sipas
formularit te ofertes.

4. “ASI-2A CO”shpk NIPT K 53002402 C me oferte 9.825.000 (leke pa TVSH) sipas
formularit te ofertes.

Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per te 4 Operatoret Ekonomik.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit qe kane paraqitur operatoret ekonomike, rezultoi se 2 prej OE
nuk i plotesojne kerkesat dhe kushtet e DST-se te hartuar nga AK.
KONKRETISHT
1.Operatori Ekonomik “ Jody Company” shpk

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga “ Jody Company” rezulton se:

1. Per Piken 2.3.1.a

Nuk ka pune te ngjashme per nje objekt te vetem ne nje vlere jo me te vogel se 30 % te vleres se
perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate pese viteve te fundit nga data
e shpalljes se njoftimit te kontrates

2.Per Piken 2.3.3.h
Mungon kontrata bashkepunim / furnizim / autorizim nga distributori i autorizuar prej
prodhuesit / prodhuesi per tuba te brinjezuar per kanalizime
Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020
dhe Nenit 92, KVO-ja konkludon se, oferta e “Jody Company”, nuk eshte e suksesshme,
pasi nuk permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

2.Operatori Ekonomik “ASI-2A CO”shpk

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit
Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga “ASI-2A CO” rezulton se:

1. Per Piken 2.3.3.f
Mungon leja Kodi III. 2. B – Grumbullim dhe transportim te mbetjeve jo te rrezikshme ne
seline e ushtrimit te aktivitetit
2.Per Piken 2.3.3.h
Mungon kontrata bashkepunim / furnizim / autorizim nga distributori i autorizuar prej
prodhuesit / prodhuesi per tuba te brinjezuar per kanalizime
Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020
dhe Nenit 92, KVO-ja konkludon se, oferta e “ASI-2A CO”, nuk eshte e suksesshme, pasi
nuk permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.
3.Oferta e paraqitur nga OE “Mane/s” shpk NIPT J 64103865 K, eshte e suksesshme,
pasi permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.
4. Oferta e paraqitur nga BOE “I.C.C GROUP” shpk NIPT L51308006A dhe “2Z
KONSTRUKSION” shpk NIPT J63229466K, eshte e suksesshme, pasi permbushen te gjitha
kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.
Duke u nisur nga sa me siper renditja e operatoreve ekonomik eshte si me poshte:
1. “Mane/s” shpk NIPT J 64103865 K
Kualifikuar
2. BOE “I.C.C GROUP” shpk NIPT L51308006A dhe “2Z KONSTRUKSION” shpk NIPT
J63229466K
Kualifikuar
3. “Jody Company” shpk me NIPT- J 94824803 M
SKualifikuar
4. “ASI-2A CO” shpk NIPT K 53002402 C
SKualifikuar

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :
Shoqerine “MANE/S” Sh.p.k, NIPT J64103865K, me adresë : Sarande, Lagjia nr. 2, P. 46,
se oferta e paraqitur, me vlere
katerqind) leke pa TVSH

7.743.400 (shtatemilion shtateqind dyzet e tremije e

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit
Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´.

