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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. ______ prot Datë 18.03.2019

Për: "L’Angolo " Sh.p.k, adresa Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion, Ap.13, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” me mjete elektronike
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-06753-02-06-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje bateri për matësat e ujit elektronik”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 6, datë 11.02.2019
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X dçmimi më i ulët doferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. " A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP" Sh.P.K, NIPT: L72230026K, vlera:
1.380.000 lekë.

2. "L’Angolo " Sh.p.k , NIPT: L51503032Q, vlera: 1.489.000 lekë.
3. "CMC GROUP" Sh.p.k, NIPT: K61619003R, vlera: 1.500.000 lekë.
4. Denisa Beshaj – person fizik, NIPT: L41904011K, vlera: 1.530.000 lekë.
5. "NOVAKTI" Sh.p.k, NIPT:L61415029I, vlera: 1.556.000 lekë.
6. Naim Hysi – person fizik, NIPT: L41726016Q, vlera: 1.560.000 lekë.
7. "PAERA" Sh.p.k, NIPT: L31505034R, vlera: 1.560.000 lekë.
8. Vaske Gaqi Person fizik, NIPT: K33729014R, vlera: 1.579.100 lekë.
9. Integrated Technology Services Sh.p.k, NIPT: L02302032C, vlera: 1.580.000 lekë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. " A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP" Sh.P.K, NIPT: L72230026K, vlera:

1.380.000 lekë.
2. "CMC GROUP" Sh.p.k, NIPT: K61619003R, vlera: 1.500.000 lekë.
3. Denisa Beshaj – person fizik, NIPT: L41904011K, vlera: 1.530.000 lekë.
4. "NOVAKTI" Sh.p.k, NIPT:L61415029I, vlera: 1.556.000 lekë.
5. "PAERA" Sh.p.k, NIPT: L31505034R, vlera: 1.560.000 lekë.
6. Vaske Gaqi Person fizik, NIPT: K33729014R, vlera: 1.579.100 lekë.
7. Integrated Technology Services Sh.p.k, NIPT: L02302032C, vlera: 1.580.000 lekë.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Lidhur me operatorin ekonomik " A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP"
Sh.P.K , KVO, vendosi që oe të mos kualifikohej :
KVO nëpërmjet një mesazhi elektronik në sistem , në datën 22.02.2019, i kërkoi ofertuesit
"A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP" Sh.P.K korrigjimin e gabimeve aritmetike të
ofertës: ” Oferta rezulton me gabime aritmetike dhe duhet të korrigjohen në mënyrën e
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mëposhtme:
- ka një gabim në vlerën e TVSH dhe për këtë arsye duhet të korrigjohet: nga 262.200 lekë
duhet 276.000 lekë.
- per shkak te vleres gabim te TVSH-se, ka një gabim dhe në vlerën totale te ofertes me
TVSH dhe për këtë arsye duhet të korrigjohet: nga 1.642.200 lekë duhet 1.656.000 lekë.
Kjo vlerë ”1.642.200 lekë ” duhet të korrigjohet dhe tek shuma e shprehur në fjalë dhe në
shifra mbi tabelën e çmimit. ”

Ofertuesi është përgjigjur në datën 25.02.2019, nëpërmjet një mesazhi në sistemin elektronik
dhe ka njoftuar për terheqje nga tenderi, citoj ”Për shkak të mosdakortësisë me furnitorin në
lidhje me çmimin dhe afatin e nevojshëm për transportin e mallit ”.
Në këto kushte , kur ofertuesi nuk ka korrigjuar gabimet aritmetike dhe është tërhequr , në
mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me
ndryshime, si dhe të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3 , KVO vendosi që oferta e "A.K.M ALBANIAN
INVESTMENT GROUP" Sh.p.k të mos pranohet.

 Lidhur me operatorin ekonomik "CMC GROUP" Sh.p.k, KVO, në mbështetje të
nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të
VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 ,
vendosi që ofertuesi "CMC GROUP" Sh.p.k të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e DT,
lidhur me ”përvojën për furnizimet e mëparshme të ngjashme me objektin e këtij tenderi për
bateri për matësat e ujit elektronike , me vlerë jo më të vogël se 640.000 lekë, të kryera gjatë
tre viteve të fundit”.
Kontrata e paraqitur me Ujesjelles Kanalizime Sarande Sh.A , për ndërtimin dhe konfigurimin
e matesave elektromagnetik ABB dhe SIEMENS të Ujesjellesit Sarande, nuk është e ngjashme
me objektin e këtij tenderi bateri për matësat e ujit elektronike.
2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë ekonomik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e
DT, sepse xhiroja mesatare vjetore , e paraqitur nga oe, e realizuar në vitin 2017 është
1.524.110 leke, pra më e vogël se vlera e kërkuar prej 1.600.000 Lekë.
3. OE ka dorëzuar vetëdeklaratën me shkrim të subjektit, sipas formatit të vjetër dhe jo sipas
formatit të Shtojcës 5 të DT dhe nuk ka vetëdeklaruar:
Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda
operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.

 Lidhur me operatorin ekonomik Denisa Beshaj – person fizik , KVO, në
mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me
ndryshime, si dhe të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik” Nenit 66 , vendosi që ofertuesi Denisa Beshaj – person fizik të mos
kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e DT,
lidhur me ”përvojën për furnizimet e mëparshme të ngjashme me objektin e këtij tenderi për
bateri për matësat e ujit elektronike , me vlerë jo më të vogël se 640.000 lekë, të kryera gjatë
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tre viteve të fundit”.
Fatura tatimore për furnizimet e ngjashme me objektin e tenderit ”bateri për matësat
elektronikë” , me nr. 105, viti 2017, e paraqitur nga ofertuesi eshte me vlerë 399.000 lekë ,
pra më të vogël se vlera e kerkuar prej 640.000 lekë.
Ndersa faturat e tjera tatimore të paraqitura nga oe janë për furnizime për materiale , të cilat
nuk janë të ngjashme me objektin e këtij tenderi bateri për matësat e ujit elektronike.

 Lidhur me operatorin ekonomik "NOVAKTI" Sh.p.k, KVO, në mbështetje të nenit
46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të VKM
Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 ,
vendosi që ofertuesi "NOVAKTI" Sh.p.k të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e DT,
lidhur me ”përvojën për furnizimet e mëparshme të ngjashme me objektin e këtij tenderi për
bateri për matësat e ujit elektronike , me vlerë jo më të vogël se 640.000 lekë, të kryera gjatë
tre viteve të fundit”.
Faturat tatimore të paraqitura nga oe janë për furnizime për materiale , të cilat nuk janë të
ngjashme me objektin e këtij tenderi bateri për matësat e ujit elektronike.
2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 2, Shtojca 8 e DT,
lidhur me paraqitjen e katalogut ku të paraqiten qartë specifikimet teknike të mallrave që do të
ofrohen sipas kërkesave të UKKO.
Për këtë kriter "NOVAKTI" Sh.p.k paraqiti një katalog të Guangzhou Liya Battery Co, në
gjuhën angleze. Ky katalog i paraqitur nuk është i përkthyer në gjuhën shqipe dhe nuk
dëshmon nëse specifikimet përputhen ose jo me specifikimet teknike të kërkuara në DT.
3. OE ka dorëzuar vetëdeklaratën me shkrim të subjektit, sipas formatit të vjetër dhe jo sipas
formatit të Shtojcës 5 të DT dhe nuk ka vetëdeklaruar:
Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda
operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.
 Lidhur me operatorin ekonomik "PAERA" Sh.p.k, KVO, në mbështetje të nenit 46
të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të VKM Nr.
914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , vendosi që
ofertuesi "PAERA" Sh.p.k të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e DT,
lidhur me ”përvojën për furnizimet e mëparshme të ngjashme me objektin e këtij tenderi për
bateri për matësat e ujit elektronike , me vlerë jo më të vogël se 640.000 lekë, të kryera gjatë
tre viteve të fundit”.
Ofertuesi nuk paraqiti asnjë furnizim të ngjashëm me objektin e këtij tenderi bateri për
matësat e ujit elektronike, të kryer gjatë tre viteve të fundit.
2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 2, Shtojca 8 e DT,
sepse nuk paraqiti katalog ku të paraqiteshin qartë specifikimet teknike të baterive që do të
ofroheshin sipas specifikimeve të kërkuara në DT.
3. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë ekonomik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e
DT, sepse nuk paraqiti xhiron mesatare vjetore , të realizuar në vitin 2018 .
4. OE ka dorëzuar vetëdeklaratën me shkrim të subjektit, sipas formatit të vjetër dhe jo sipas
formatit të Shtojcës 5 të DT dhe nuk ka vetëdeklaruar:
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Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda
operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.
 Lidhur me operatorin ekonomik Vaske Gaqi Person fizik, KVO, në mbështetje të
nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime, si dhe të
VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 ,
vendosi që ofertuesi Vaske Gaqi Person fizik të mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e DT,
lidhur me ”përvojën për furnizimet e mëparshme të ngjashme me objektin e këtij tenderi për
bateri për matësat e ujit elektronike , me vlerë jo më të vogël se 640.000 lekë, të kryera gjatë
tre viteve të fundit”.
Ofertuesi nuk paraqiti asnjë furnizim të ngjashëm me objektin e këtij tenderi bateri për
matësat e ujit elektronike, të kryer gjatë tre viteve të fundit.
2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë ekonomik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e
DT, sepse nuk paraqiti xhiron mesatare vjetore , të realizuar në vitin 2018 .

 Lidhur me operatorin ekonomik Integrated Technology Services Sh.p.k, KVO, në
mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me
ndryshime, si dhe të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik” Nenit 66 , vendosi që ofertuesi Integrated Technology Services Sh.p.k të
mos kualifikohej sepse:
1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë ekonomik të kualifikimit , pika 1, Shtojca 8 e
DT, sepse nuk paraqiti xhiron mesatare vjetore , të realizuar në vitin 2018 . Formulari i
Deklarimit të TVSH-së, me të cilin OE deklaron të ardhurat e muajit Dhjetor 2018 dorëzohet
brenda datës 14 Janar 2019 dhe Deklarimi i kontributeve te sig. shoq e shendetesore të OE
dorezohet brenda datës 20 Janar 2019 dhe gjenerimi i xhiros 2018 është i mundur.
2. OE ka dorëzuar vetëdeklaratën me shkrim të subjektit, sipas formatit të vjetër dhe jo sipas
formatit të Shtojcës 5 të DT dhe nuk ka vetëdeklaruar:
Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit
ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda
operatorit ekonomik, si më poshtë:
_____________________
_____________________
_____________________etj.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "L’Angolo " Sh.p.k, adresa Rruga
Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion, Ap.13, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 1.489.000 (njëmilionekatërqindetetëdhjetëenëntëmijë) lekë është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi,
Korçë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 15 ditëve nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë
të përgjithshme prej 1.560.000 (njëmilionepesëqindegjashtëdhjetëmijë) lek, siç parashikohet në
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.02.2019.

Ankesa: ka.
Në datën 01.03.2019, AK ka marrë një ankesë nga ofertuesi "L’Angolo " Sh.p.k, i cili është ankuar
për Vendimin e KVO datë 25.02.2019, për moskualifikimin e tij.

Ankesa ka marrë përgjigje në datën: 07.03.2019.
Me Vendimin datë 07.03.2019, Komisioni i shqyrtimit të ankesës, vendosi të pranojë Ankesën ; të
anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e oe "L’Angolo " Sh.p.k , duke marrë parasysh
ankesën dhe argumentat e paraqitura në të dhe të kualifikojë këtë oe, me ofertën ekonomike më të
ulët, kualifikim i cili u pasqyrua në sistemin elektronik të prokurimit.

* * *

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Elia Pendavinji


