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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

Date: 12.11.2020 

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a 

Për: Shoqerine “VASAA ’, adresa: L”Kryengritja e Fierit”, Fier 

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje pompa dhe elektromotorr” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 75585-10-15-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per furnizimin e UKSH me elektropompa 

 

Fondi limit: 2.553.334 (Dy milion e peseqind e pesedhjete e tre mije e treqind e tridhjete e kater) 

leke pa TVSH 

 

 

Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.89, date 19.10.2020 

 

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe eshte kualifikuar operatori  ekonomik si me 

poshte: 

1. Shoqeria “VASAA”                                                             NIPT  J62903470T                     

Vlera: 1.880.000 (Nje milion e teteqind e tetedhjete mije)leke pa TVSH 

 

 

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe nuk eshte  kualifikuar operatori ekonomik si 

me poshte: 

 

1. Shoqeria “ILVA ELEKTRIK”                                           NIPT  K01607005N                     

Vlera: 2.400.000  lek pa TVSH  



  

Arsyeja e skualifikimit: 

 

- Licensa profesionale e shoqerise ka skaduar me date 16.03.2020, ne kundershtim me 

kriterin kualifikues ku thuhet: “Operatoret ekonomik ofertues duhet te jete firme elektrike 

te  paisur me license profesionale me kategorine NS-14, klasifikimi A.” 

- Nuk ploteson numerin e kerkuar te punonjesve te siguruar, ne kundershtim me kriterin 

kualifikues”Operatoret ekonomik ofertues duhet te kene mesatarisht  jo me pak se 10 
punonjes te siguruar per periudhen 6 muajt e fundit (Janar-Qershor  2020) , te vertetuar  
nga administrata tatimore, si dhe liste –pagesat  perkatese.” 

- Mungon certifikata ISO-14001:2015, ne kundershtim me kriterin kualifikues, ku thuhet” 

Operatori Ekonomik duhet të paraqese certifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 

te vlefshme, per mallrat objekt prokurimi te leshuar nga kompani te cilat njihen nga 

institucionet zyrtare Shqipetare dhe qe jane te akredituara”. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine VASAA ’, adresa: 

L”Kryengritja e Fierit”, Fier, nr. Nipti- J62903470T    ,  se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 1.880.000 (Nje milion e teteqind e tetedhjete mije)leke pa TVSH,është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, duhet  t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH  brenda 5 diteve nga data e 

publikimit te ketij njoftimi dhe te lidhni kontraten brenda afateve ligjore te percaketuara nga neni 

21 pika 3 I VKM nr. 914, date date 29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit publik” (i ndryshuar) 

Shoqeria juaj duhet te sjell ne UK Shkoder kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit. 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj  dhe  do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.11.2020 

 

Ankim: Nuk ka paraqitur 

 

 

 

ADMINISTRATORI 

Mark MOLLA 

 

 


