
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr._________ Prot. Elbasan, më 12.03.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “2 AT” sh.p.k

NIPT – K14019001H

Adresa: Korce , Dishnice

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur (mallra) Marreveshje Kuader (dy vite).

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-47571-01-16-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje klori” (Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomikë
- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 mujor) ; Kohëzgjatja e kontratës 24 muaj
nga data e lidhjes se kontrates; Sasia e pritshme 312.000 kg hipoklorit natriumi; Fond limit per
njesi i marreveshjes kuader per: 44.5 (dyzet e kater presje pese) leke pa TVSH dhe vlera e
pritshme e kontratave qe mund te lidhen “Blerje Klor”: 14.248.000 (katermbedhjete milion e
dyqind e dyzet e tetemije) leke pa Tvsh.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [20.01.2020] [02]

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 2

(dy) operatore ekonomik me ofertat ekonomike sipas tabeles se meposhtme:

Nr.
Emri i Operatorit Ekonomik

ofertues
NIPT i Operatorit

Ekonomik
Cmimi/njesi
pa tvsh

1 “2AT” sh.p.k. K 14019001H 44.5

2 “Atlantik 3” sh.p.k. K 22218003V -



Eshte skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

1. “Atlantik 3” sh.p.k. me Nipt: K 22218003V

Vlera e ofertuar në proceduren e prokurimit nuk është paraqitur. Kështu që, në bazë të nenit 64,
pika 1 (KVO hap dhe lexon ofertat në përputhje me nenin 52 të LPP dhe me përcaktimet me këto
rregulla) e 4 (KVO lexon emrin dhe adresën e ofertuesit dhe hap zarfin përkatës. Më pas lexohet
me zë të lartë oferta ekonomike dhe lista e dokumentave ligjor, administrativ dhe kualifikues të
paraqitura nga ofertuesi. Proces verbali dhe një vërtetim që pasqyron të gjithë dokumentet që
shoqërojnë ofertën e tij duhet t i vihet në dispozicion në bazë të kërkesës të cdo ofertuesi, ndërsa
ofertueseve që kanë paraqitur ofertë , por që nuk janë të pranishëm ose të përfaqësuar në hapjen
e ofertave, duhet të dërgohet njoftim për hapjen e procedurës. Oferta ekonomike përshkruhet ne
pjesën e pasme të fletës nga të gjithë anëtarët e komisionit) të VKM-së 914, datë 29.12.2014
përditësuar dhe nenit 66, pika 3 (pas mbylljes së seancës publike, KVO verifikon dhe vlerëson
ofertat e dorëzuara duke kualifikuar vetëm ato oferta që përmbushin kriteret për kualifikim të
përtcaktuara në dokumentet e tenderit...), Operatori Ekonomik nuk kalon në vlerësim të
mëtejshëm dhe KVO e skualifikon OE “Atlantik 3” sh.p.k.

* * *

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operatorë

ekonomikë i suksesshëm:

1. “2AT” sh.p.k.” sh.p.k Korce Nipt K 14019001 H

- Vlera fituese 13.884.000 (trembedhjetemilion e teteqind e tetedhjete e katermije) leke pa TVSH

- Vlera e kontrates per cmim njesi: 44.5 (dyzet e kater presje pese) leke pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë autoritetit kontraktor Ujesjelles Kanalizime Elbasan

sh.a, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft

marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.02.2020.

Ankesa: Nuk Ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADMINISTRATORI

LUAN DERVISHI


