
Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine
J 93610816 L

Adresa : Lagja nr.1 ,rruga e Stacionit te Trenit ,pasuria nr.1/231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date 10.12.2019

Për: BOE Murati shpk me nr.J66702413V me adrese Bulqize ,rruga e ish.Keshillit Rrethit
Bulqize,lagja e re ,banesa 775/1,shkalla e I,kati i 4 , apartamenti 1 dhe Euro-Alb shpk me
nr.K66613407H me adrese Diber Bulqize ,lagja Minatori ,rruga e Spitalit, pallati nr.12,shk.1
,kati 5 ,ap.15.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim/pune

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42656-11-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Furnizim vendosje matesa harxhimi uji ” me fond limit
8.308.333,00 leke pa tvsh , me afat punimesh 3 muaj .

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike nr.45 ,date 11.11.2019, faqa 40 .

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. BOE “Murati “ shpk me nr.J66702413 V dhe “Eur-oalb “ shpk me nr.K66613407H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 8 292 816 (tetemilion e dyqind e nentedhjte e dy mije e teteqind e gjashtembedhjete )
leke pa tvsh

2. BOE “Rafin Company” shpk me nr.L 52125110 A dhe “Totila” shpk me
nr.13001010 G

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7 499 704 (shtatemilion e katerqind e nentedhjete e nente mije e shtate qind e kater )
leke pa tvsh



Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. BOE “Rafin Company” shpk me nr.L 52125110 A dhe “Totila” shpk me
nr.13001010 G per arsyet e meposhtme:

1.Bashkimi operatoreve ekonomik nuk plotesojne kriterin e vecante te kualifikimit ne lidhje me

eksperiencen ne kryerjen e puneve te ngjashme pasi dokumentaionet e paraqitura mbi punet e ngjashme

nuk kane lidhje me objektin e prokurimit.

2.Bashkimi i operatoreve ekonomik nuk kane paraqitur ne preventiv te njejtin cmim per zerin saracineske

1/2 ,pasi per te njejtin ze kane paraqitur cmime te ndryshme.

3.Bashkimi i operatoreve ekonomik nuk kane paraqitur mostrat e materialeve diten e hapjes se ofertave

duke i hequr mundesine autoritetit kontraktor te beje nje vleresim teknik te cilesise se materialeve.

4.Operatori ekonomik Rafin Company nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitet

2018,2019 per aktivitetin e ushtruar ne njesite e qeverisjes vendore Berat,Ure Vajgurore ,Gramsh ,Korce.

5.Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur certifikate sanitare te leshuar nga nje trupe e trete

ne favor te tyre ku vertetohet pajtueshmeria me direktiven 98/93/CE per matesat e ujit.

6.Bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur leshimin ne favor certifikaten e prodhuesit qe

verteton se sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit te mallrave objekt prokurimi ,eshte sipas ISO

9001:2008 dhe ISO 14001:2015 .

7.Bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur skeda teknike dhe kataloge qe vertetojne

pajtueshmerine e specifikimeve teknike me mallrat objekt prokurimi.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Murati “ shpk me
nr.J66702413 V me adrese Bulqize ,rruga e ish.Keshillit Rrethit Bulqize,lagja e re ,banesa
775/1,shkalla e I,kati i 4 , apartamenti 1 me perfaqesues ligjor z.Ymer Murati dhe “Eur-oalb “
shpk me nr.K66613407H me adrese Diber Bulqize ,lagja Minatori ,rruga e Spitalit, pallati
nr.12,shk.1 ,kati 5 ,ap.15, perfaqesuar nga administratori ligjor z.Bujar Murati se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8 292 816 (tetemilion e dyqind e nentedhjete e dy
mije e teteqind e gjashtembedhjete ) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine sh.a. me adrese
lagja nr.1,rruga e stacionit te trenit pasuria nr.1/231 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.12.2019

Ankesa: Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i autoritetit kontraktor

Skender Dedej


