
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

25.03.2019

Për: „Zihni Muçaj“person fizik,me adresë Vlorë,rruga:“Gjergj Kastrioti“,Lagja 24 Maji,
Pallati 3 Kullat,Kati 1.

Procedura e prokurimit: Blerje tubacione uji,etj

Numri i referencës së procedurës/lotit: 10298-02-25-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje tubacione uji dhe materiale të tjera hidraulike.
Kohëzgjatja e kontratës është 10 ditë pas nënshkrimit të saj

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  

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

1. „Zihni Muçaj“person fizik me nr.NIPT K36526262 K

Vlera: 1 997 800 (njëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind) lek pa TVSH

2 397 360 (dymilion e treqind e nëntëdhjet e shtatë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lek me
TVSH

2. „Halil Dervishi“person fizik me nr.NIPT K33715699K

Vlera: 1 953 935,5 (njëmilion e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqinde tridhjetepesë
pikë pesë) lek pa TVSH

2 344 722,6 (dymilion e treqind e dyzetekatërmijë e shtatëqind e njëzetedy pikë gjatshtë) lek
me TVSH

3.„Paera “sh.p.k me nr.NIPT L31505034R

Vlera: 1 841 671 (njëmilion e tetëqind e dyzetenjëmijë e gjashtëqindeshtatëdhjet e një) lek pa
TVSH

2 210 005 (dymilion edyqindedhjetëmijë e pesë) lek me TVSH

4.„MEGA-PLAST-2L “sh.p.k me nr.NIPT L56615701K

Vlera: 1 979 865(njëmilion e nëntëqind e shtatëdhjetenëntë mijë e tetëqindegjashtëdhjet e
pesë ) lek pa TVSH

2 375 838 (dymilion e treqindeshtatëdhjetepesë mijë e tetëqind e tridhjeetetë) lek me TVSH



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. „Halil Dervishi“person fizik me nr.NIPT K33715699K

2. „Paera “sh.p.k me nr.NIPT L31505034R

3. „MEGA-PLAST-2L “sh.p.k me nr.NIPT L56615701K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk ka ka paqitur bilancin por vetëm kopje të deklarimit të të ardhurave; nuk ka
paraqitur katalogët dhe rezultatet e testimeve zyrtare për tubat si dhe ISO
14001:2015;nuk ka çertifikatë transporti mallrash për mjetin.

2. Për të dyja mjetet që ka paraqitur mungojnë çertifikatat e transportit të mallrave si
dhe dokumentat e kamionit kanë përfunduar në datën 08.05.2018

3. Çertifikata e transportit të mallrave ka përfunduar më 18.02.2019

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „Zihni Muçaj“person fizik,me
adresë Vlorë,rruga:“Gjergj Kastrioti“,Lagja 24 Maji, Pallati 3 Kullat,Kati 1. se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 997 800 (njëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e
shtatë mijë e tetëqind) lek pa TVSH dhe 2 397 360 (dymilion e treqind e nëntëdhjet e shtatë
mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lek me TVSH

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Sh.a Maliq sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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, oferta e të cilit është dorëzuar
me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 15.03.2019

Ankesa: nuk ka

Titullari i autoritetit kontraktor

PETRIT KUPE




