
“Ujësjellës - Kanalizime Shkodër” sh.a.
Address: L. “3 Heronjte”,Rr. “marin bicikemi”

Nr .……..Prot. Shkoder, me ___/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date: 27.11.2019

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a

Për: Shoqerine “A.M.U , adresa: Autostrada Fushe-Kruje-Lac, km 1.5

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje materiale hidraulike”

Numri i referencës së procedurës/lotit: 39995-10-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per furnizimin e UKSH me materiale
hidraulike

Fondi limit: 4.521.919 (kater milion e peseqind e njezet e nje mije e nenteqind e nentembedhjete

Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.43, date 28.11.2019

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe eshte kualifikuar operatori ekonomik si me
poshte:

1. Shoqeria “A.M.U ” NIPT K14229210F

Vlera: 3.464.945 (tre milion e katerqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind e

dyzet e pese) leke pa TVSH

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe nuk eshte kualifikuar operatoret
ekonomik si me poshte:

1. Shoqeria “ALPHA SOLUTIONS GROUP” NIPT L63620402U

Vlera: 4.475.215 lek pa TVSH

Arsyeja e skualifikimit:

Nuk u paraqit per dorezimin e mostrave te mallrave te kerkuara objekt tenderimi , ne
kundershtim me kriterin e vecante kualifikues sipas Dokumentave Standrate te tenderit dhe
njoftimit te dates 13.11.2019

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine A.M.U , adresa:
Autostrada Fushe-Kruje-Lac, km 1.5, nr. Nipti- K14229210F, se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 3.464.945 (tre milion e katerqind e gjashtedhjete e kater mije e
nenteqind e dyzet e pese) leke pa TVSH,është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, duhet t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH brenda 5 diteve nga data e
publikimit te ketij njoftimi dhe te lidhni kontraten brenda afateve ligjore te percaketuara nga
neni 21 pika 3 I VKM nr. 914, date date 29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit publik” (i
ndryshuar)
Shoqeria juaj duhet te sjell ne UK Shkoder kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.11.2019

ANKIM: Nuk ka

ADMINISTRATORI

Mark MOLLA


