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REPUBLIKA E SHQIPERISE
UJESJELLES KANALIZIME VLORE SH.A

Lagjia “Kushtrimi” Rruga “Arkobaleno” Tel:033604060

Shtojca 14

Autoriteti Kontraktor Sh.a Ujesjelles Kanalizime Vlore
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data: 02.05.2019]

Për: Operatorin ekonomik ‘‘ALEN - CO”Sh.p.k me nr.nipti K83213401M me adrese: Rruga
Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i pare,Zharez, Fier.

* * *

Procedura e prokurimit: “Blerje materiale hidraulike”, për vitin 2019

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-13805-03-15-2019

Fondi limit: 26 749 980 (njëzetë e gjashte milion e shtatëqind e dyzetë e nëntë mijë e nëntë
qind e tetëdhjetë ) lekë pa TVSH

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

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale hidraulike”, për vitin 2019

Kohezgjatja e kontrates: Sipas kerkesave te AK-se, duke filluar nga momenti i nenshkrimit te
kontrates me përfundim deri në 31/12/2019.

Zhvilluar ne: dt. 19.04.2019 Ora 10:00.Vendi: 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 d

Njoftojme se,sipas raportit perfundimtar te KVO-se, miratuar nga Titullari I AK, ne tender kane
marre pjese 3 (tre) operatore ekonomik me ofertat perkatese si me poshte:

1- ''ALEN - CO'' shpk me nr. nipti K83213401M me oferte ekonomike 24 857,795 (njezet e
kater milion e teteqind e pesedhjete e shtate mijë e shtateqind e nentedhjetë e pese) lekë pa
t.v.sh.
2- ''MUCA " shpk me nr. nipti K01421002H pa oferte ekonomike
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3- ''NIGMA KONSTRUKSION" me nr. Nipti L31626006F pa oferte ekonomike

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.''MUCA " shpk me nr. nipti K01421002H pa oferte ekonomike
2.''NIGMA KONSTRUKSION" me nr. Nipti L31626006F pa oferte ekonomike

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Operatori ekonomik ''MUCA" sh.p.k. me nr. nipti K01421002H pa oferte ekonomike.
Operatori ekonomik nuk ka parqitur asnje oferte ekonomike si dhe nuk ka plotesuar kriteret e
pergjitshme per kualifkim, kapacitetin ekonomiko-finanicar dhe kapacitetin teknik te kerkuara ne
Dokumentat standarte te tenderit.Ky operator ka paraqitur vetem certifikaten ë rregjistrimit si
person I tatueshem.
Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara te tyre.Rastet e
mosdorezimit te nje dokumenti,ose te dokumentave te rreme te pasakta,konsiderohen si kushte
per skualifikim.Si e tille operatori ekonomik " MUCA " shpk nuk mund te kualifikohet.

2.Operatori ekonomik " NIGMA KONSTRUKSION"sh.p.k. me nr. Nipti L31626006F pa
oferte ekonomike.
Operatori ekonomik nuk ka parqitur asnje oferte ekonomike si dhe nuk ka plotesuar kriteret e
pergjitheshme per kualifkim, kapacitetin ekonomiko-finanicar dhe kapacitetin teknik te kerkuara
ne Dokumentat standarte te tenderit.
Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara te tyre.Rastet e
mosdorezimit te nje dokumenti,ose te dokumentave te rreme te pasakta,konsiderohen si kushte
per skualifikim.Si e tille operatori ekonomik " NIGMA KONSTRUKSION" shpk nuk
mund te kualifikohet.

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

Eshte kualifikuar Operatopri Ekonomik I poshteshenuar:

1." ALEN-CO" sh.p.k. me nr. Nipti K83213401M - Ky Operator ka paraqitur gjithe
dokumentacionin ë kerkuar nga Autoriteti Kontraktor
Dokumentat Kriteret e pergjitheshme te pranimit/kualifikimit,Kriteret e vecanta te kualifikimit,
Komisioni vlereson te kualifikuar ‘‘ALEN-CO” sh.p.k

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ALEN-CO sh.p.k me nr.nipti
K83213401M me adrese: Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i

pare,Zharez, Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 24 857,795 (njezet e
kater milion e teteqind e pesedhjete e shtate mijë e shtateqind e nentedhjetë e pese) 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 Kanalizime
Vlore Lagjia “Kushtrimi” Rr.Arkobaleno sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat
e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimit, te gjithe
dokumentacionin e paraqitur ne tender (original 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
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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, atëherë do te procedohet
menjëherë me nënshkrimin e kontratës, nga përfaqësuesit e te dy palëve.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.04.2019

Ankesa: ka ose jo Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

Dorian Xhelili

_________________

Titullar i Autoritetit Kontraktor


