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Autoriteti Kontraktor SH.A UJESJELLES KANALIZIME VLORE

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

10.09.2018

Për:Operatorin ekonomik ‘‘Viptis’’ sh.p.k me nr.nipti L02103503S

Procedura e prokurimit: ‘‘Blerje e dy kamioncinave vet-shkarkuese’’ viti 2018

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82757-08-13-2018

Fondi limit: 3000000 (tre milion) leke pa TVSH

Burimi i Financimit:Te ardhurat e Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘‘Blerje e dy kamioncinave vet-shkarkuese’’ viti 2018

Kohëzgjatja e kontratës: duke filluar nga moment I nenshkrimit te kontrates me përfundim

në 10 dite

Zhvilluar ne: dt.31.08.2018 ora 09:00. Vendi:www.app.gov.al.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, sipas raportit përfundimtar te KVO-se, miratuar nga Titullari i AK, ne tender

kane marre pjese 2 operatore ekonomik me ofertat përkatëse si me poshtë :

1. ‘‘Moena Al-66’’ shpk me nr.nipti L43004402M

Vlera 2.700.000 (dy milion e shtateqind mije ) leke pa tvsh

2 ‘‘Viptis’’ sh.p.k me nr.nipti L02103503S

Vlera 2.790.000 (dy milion e shtateqind e nentedhjete mije) leke pa tvsh

Pas mbarimit te vleresimit te ofertave eshte arritur ne kete perfundim:

1.Eshte skualifikuar Operatori ekonomik‘‘Moena Al-66’’ shpk me nr.nipti L43004402M .

Arsyet: Operatori ekonomikMoena Al-66 nuk ka mundur dot te vertetoje:

a. Piken 2.3.b te kapacitetit teknik ku kerkohet qe Operatori ekonomik duhet te kete te
punesuar ne stafin e tij nje inxhinier mekanik me qellim qe te verifikohet paraprakisht



gjendja teknike e mjeteve qe do te blihen. Kjo te vertetohet me listepagesat e firmes
ku ing.mekanik te jete i pasqyruar ne listepagesat e firmes jo me pak se nje vit. Ne
listepagesat e firmes ne baze te kodeve te cilat jane siguruar punonjesit e firmes nuk
rezulton asnje inxhinier mekanik.

b. Piken 2.3.c te kapacitetit teknik ku kerkohet Operatori ekonomik duhet te paraqese
dhe autorizim prodhuesi. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument per te
vertetuar kete pike te kapacitetit teknik.

c. Piken b. Te Kritereve te vecanta te kualifikimit ku kerkohet : Vërtetimin që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.vertetimi i OSHEE
per shlyerjen e energjise elektrike i paraqitur nga operatori ekonomik per kete procedure
prokurimi eshte i pavlefshem sepse ne te nuk jane perfshire ne pagesa muaji Qershor dhe
muaji Korrik faturat e te cilave jane maturuar dhe duhet te ishin shlyer nga ana e
Operatorit Ekonomik.

Eshte kualifikuar Operatori ekonomik i poshteshenuar:

1. ‘‘Viptis’’ sh.p.k me nr.nipti L02103503S me oferte ekonomike 2.790.000 (dy milion e

shtateqind e nentedhjete mije) leke pa tvsh

Arsyet: Operatori ekonomik pjesmarës në këtë procedurë prokurimi është paraqitur në tender

me te gjithë dokumentacionin e kërkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor në Dokumentat

Standarte te Tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme Operatorin ekonomik ‘‘Viptis’’

sh.p.k me nr.nipti L02103503S se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej

2.790.000 (dy milion e shtateqind e nentedhjete mije) leke pa tvsh/pikët totale të marra

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Sh.A Ujesjelles Kanlizime
Vlore Lagja “ Kushtrimi” Rr. Arkobaleno sigurimin e kontratës.Se bashku me sigurimin e
kontrates duhet te sillni brenda 5 (pese) diteve nga dita e marrjes/publikimit te njoftimit,te
gjithe dokumentacionin e paraqitur ne tender(origjinal ose fotokopje e noterizuar), i cili
verifikohet nga KVO dhe behet pjese e dosjes se tenderit .

Dokumentacioni i listuar me shkrim dhe numer faqesh, duhet te jete i futur ne nje zarf te
mbyllur dhe i vulosur me vulen e operatorit/subjektit. Zarfi i dokumentacionit te tenderit
duhet te paraqitet brenda afatit te mesiperm, ne sekretarine e SH.A UK Vlore per tu
protokolluar.

Nëse dokumentacioni i tenderit, pas verifikimit rezulton i rregullt, atehere do te procedohet

menjehere me nenshkrimin e kontrates, nga perfaqesuesit e te dy paleve.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.08.2018 ne faqen zyrtare te APP.

Ankesa: ka ose jo. Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë



Dorian Xhelili

_________________

Titullar i Autoritetit Kontraktor


