
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE

Sarande, me 28.09.2018

Për : “A.M.U”, SHPK NIPT K14229210F

Procedura e prokurimit : Kerkese per propozim

Numri i references se procedures : REF-72902-05-31-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “BLERJE VULA PER MATESAT E ABONENTEVE”
Fondi limit : 1 000 000 (njemilion) leke pa tvsh

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike nr. 22, date 4 Qershor 2018

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

"A.M.U" shpk NIPT K14229210F 895 000 leke
pa tvsh

“ALFAT” shpk NIPT K04223404L 550 000 leke
pa tvsh

“HIDRO MENTORI”shpk NIPT L11703004N 700 000 leke pa tvsh

“MUCA” shpk NIPT K01421002H nuk ka
paraqitur oferte

“TRINITY TRADE COMPANY” shpk NIPT K81630026U 612 000 leke
pa tvsh

Jane s.kualifikuar ofertuesit e meposhtem :

1. “ALFAT” shpk

Perkatesisht per arsyet e meposhtme :

Pikat 2.3.1
Operatori nuk ka paraqit Raport testimi nga instuticione te Akredituara.



Pikat 2.3.2
Operatori nuk ka paraqit dokument qe ploteson standartin ISO 14001 nga Prodhuesi.

Pikat 2.3.3
Operatori nuk ka plotesuar punet e ngjashme te kerkuara sippas DST-s .

2. “HIDRO MENTORI”shpk

Perkatesisht per arsyet e meposhtme :

Pika 2.3.1
Kjo pike nuk plotesohet pasi raporti i testimit nuk eshte perkthyer ne gjuhen shqipe sipas DST te
procedures.

Pikat 2.3.2
Operatori nuk ka paraqit dokument qe ploteson standartin ISO 14001 nga Prodhuesi.

Pikat 2.3.3
Operatori nuk ka plotesuar punet e ngjashme te kerkuara sipas DST-s .

3. “MUCA” shpk

Perkatesisht per arsyet e meposhtme :

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument qe te kualifikohet ne proceduren ne fjale.
Por ka paraqit vetem nje Certifikate Regjistrimi ne QKR.

4. “TRINITY TRADE COMPANY” shpk

Perkatesisht per arsyet e meposhtme :

Pikat 2.3.1
Operatori nuk ka paraqit Raport testimi nga instuticione te Akredituara.

Ne pergjigje te ankeses te paraqitur nga operatori “TRINITY TRADE COMPANY” shpk per
proceduren “Blerje Vulash per Matesa”



Tekstualisht ne piken 2.3.1 te DST-se per proceduren “Blerje Vulash per Matesa” thuhet qe:
Operatori Ekonomik duhet te paraqesi raport testimi nga institucione te akredituara”

Operatori Ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY shpk” ka paraqit, per proceduren ne fjale,
Certifikaten e Konformitetit CE e cila paraqet, sipas nje kerkimi te thjesht ne internet, vulen e
pershtatshmerise, sigurise, dhe mbrojtejen e standarteve mjedisore per produktet qe shiten ne
teritorin e Bashkimit Europian. Pra vula CE tregon qe produkti i prodhuar eshte ne perputhje me
direktivat dhe standartet e prodhimit ne Bashkimit Europian, por kjo vule nuk tregone cilesin me
te larte te produkti sepse plotesimi i standartit CE nuk eshte tregusi me i mire cilesis se produktit
ne Bote.
Duke ju konfirmuar dhe njeher se certifikata e konformitetit CE jane garante per arritjen e
minimumit e gjitha rregullave, sigurise dhe kerkesave teknike per teritorin e Bashkimit
Europian, por jo garante per aritjen e cilesis me te larte te produktit sic pretendohet nga
kompania ankuese “TRINITY TRADE COMPANY shpk”.

Rraporti i testimit jep vlera konkrete sesa produkti i kerkuar eshte ne perputhje jo vetem me
standartet Europiane, por me e rendesishmja, eshte se sa ky produkt i kerkuar arrine qasjen e
testimit sipas standartit nderkombetar ISO.

Ne si komision i shqyrtimit dhe vlersimit te ankesave ne baze te ketyre te dhenave vendosim qe :
Ankesa e operatorit “TRINITY TRADE COMPANY shpk” nuk qendron, pasi nga argumentat e
mesiper, operatori ekonomik nuk e ploteson piken 2.3.1 sipas DST-se te kerkuar .
Duke u mbeshtetur ne “LIGJI Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë
10.09.2007, Ligjin Nr.9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10
309, date 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, Ligjin Nr. 182/2014 dhe Ligjin
Nr. 47/2017
“PËR PROKURIMIN PUBLIK” Neni 55, Pika 2. “Autoriteti kontraktor vlerëson dhe
krahason ofertat e vlefshme, për të përcaktuar ofertën fituese, në përputhje me procedurat
dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. Nuk duhet të përdoret asnjë kriter, që nuk
është përfshirë në dokumentet e tenderit”.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine: “A.M.U”, SHPK,
NIPT K14229210F, Adresa : Durres - Fushe Kruje, Autostrada Fushe Kruje - Laç, km
1.5, se oferta e paraqitur, me vlere : 895 000(teteqind e nentedhjete e pesemije) leke pa
tvsh

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande kopjen e
sigurimit të kontratës, si dhe te paraqiteni per nenshkrimin e kontrates, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (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 më datë 21.06.2018

Ankesa : Ka patur ankese nga OE “A.M.U” sh.p.k me date 23.06.2018. Ka marre pergjigje
me date 29.06.2018.

Ka patur ankese nga OE “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k me date 28.06.2018. Ka
marre pergjigje me date 29.06.2018.

Pasi OE “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k ka paraqitur ankese ne KPP, procedura eshte
pezulluar nga KPP me Vendim Nr. 1236, date 7/6/2018.

Me vendimin nr. 607/2018 date 18.09.2018, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur :

“Te mos pranoje ankesen e operatorit ekonomik “TRINITY TRADE COMPANY” sh.p.k, per
proceduren e prokurimit “Kerkese per propozim” me nr. REF - 72902-05-31-2018, me objekt
: “BLERJE VULA PER MATESAT E ABONENTEVE”, me fond limit 1 000 000 leke pa tvsh
zhvilluar me date 14.06.2018 nga AK Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande. AK lejohet te
vazhdoje me hapat e metejshem te procedures……”


