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

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date: 13.12.2019

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a

Për: Shoqerine “BESNIK MECI, adresa: adresa: adresa: Kashar, autostrada Tirane- Durres km
5

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje vaj dhe pjese kembimi”

Numri i referencës së procedurës: 39991-10-17-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per furnizimin e UKSH me vaj dhe pjese
kembimi

Fondi limit: 2.138.432 (dy milion e njeqind e tridhjete e tete mije e katerqind e tridhjete e dy)
leke pa TVSH

Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.42, date 21.10.2019

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure dhe jane kualifikuar operatoret ekonomik si
me poshte:

1. Shoqeria “BESNIK MECI ” NIPT L12407012R

Vlera: 1.585.000 (nje milion e peseqind e tetedhjete e pese mije) leke pa TVSH.

2. Shoqeria “SI&CO COMAPNY ” NIPT L21420002F

Vlera: 1.668.000 (nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete e tete mije) leke pa TVSH.

3. Shoqeria “KADIU ” NIPT J618117045K

Vlera: 1.683.300 (nje milion e gjashteqind e tetedhjete e tremije e treqind) leke pa

TVSH.

4. Shoqeria “AUTO- STAFA ” NIPT L52317010G

Vlera: 2.137.300 (dy milion e njeqind e tridhjete e shtatemije e treqind) leke pa

TVSH.

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

1. Shoqeria “RA-MI KOMPANY” NIPT L61327009F

Vlera: 1.300.000 lek pa TVSH

Arsyeja e skualifikimit:



Nuk ka paraqitur “Furnizime te meparshme te ngjashme me nje vlere prej 40% te fondit
limit te objektit te prokurimit” , ne kundershtim me kriterin e vecante kualifikues sipas
shtojces se DST, ku thuhet:

”Për të provuar përmbushjen e kapacitetit teknik, Ofertuesi duhet të dorëzojë:
Furnizime te meparshme te ngjashme me nje vlere prej 40% te fondit limit te objektit te
prokurimit, te realizuar gjate tre viteve te fundit te aktivitetit te operatorit, vertetuar me
dokumentacionin vertetues si me poshte:

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme operatoret ekonomik ofertues duhet te paraqesin
vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen
datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi
pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e
mallrave të furnizuara.

2. Shoqeria “KLOSI- R KOMANY” NIPT L72120030I

Vlera: 1.100.000 lek pa TVSH

Arsyeja e skualifikimit:

Nuk ka dorezuar “Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur” , ne kundershtim me kriterin e
vecante kualifikues sipas shtojces se DST, ku thuhet:”Ofertuesi duhet të dorëzojë:
a) Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1;”

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine BESNIK MECI, adresa:
adresa: adresa: Kashar, autostrada Tirane- Durres km 5, nr. Nipti- L12407012R, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.585.000 (nje milion e peseqind e tetedhjete e
pese mije) 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 05.11.2019

ANKIM: Me date 12.11.2019 me shkresen nr. 1562 ka paraqitur ankese shoqeria “Auto-Stafa”
dhe i eshte kthyer pergjigje me shkresen nr. 1562/2, date 15.11.2019, (pergjigjia i eshte kthyer
elketronikisht me email dhe me poste) , duke e refuzuar ate.

Kjo shoqeri ka patur te drejten e ankimit prane KPP-se brenda nje afati 10 ditor nga data e
marrjes se pergjigjes, por kete te drejte nuk e ka shfrytezuar.

ADMINISTRATORI

Mark MOLLA


