
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr._________ Prot. Elbasan, më 20.05.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Klodian Çilaj p.f.

Nipt: L32507204U

Adresa: Fshati Bradashesh, ofiçina prane uzines 12, tek ish Kombinati Metalurgjik,
Elbasan.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (sherbime)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56706-04-23-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Avolzhim e riparim elektromotorresh’

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [27.04.2020] [22]

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. “Klodian Çilaj” p.f. me Nipt: L32507204U

Vlera e paraqitur në proçedurën e prokurimit është 1.825.000 (njemilion e teteqind e njezet e
pesemije) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 2.190.000 (dymilion e njeqind e nentedhjete)
lekë (me tvsh).

2. “Power Industries” sh.p.k. me Nipt: L 51706022 H

Vlera e paraqitur në proçeduren e prokurimit është 1.790.000 (njemilion e shtateqind e
nentedhjetemije) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 2.148.000 (dymilion e mjeqind e
dyzet e tetemije) lekë (me tvsh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Ofertuesi “Power Industries” sh.p.k. nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte tekniko-
ligjor pasi OE
nuk përmbush pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik “Operatori ekonomik ofertues duhet te kete
realizuar gjate tre viteve te fundit nga data e dorezimit te ofertave kontrata te ngjashme me nje
vlere sa 40% te fondit limit”. Për përmbushjen e këtij kriteri OE ka paraqitur kontrata furnizimi
dhe jo sherbimi si ne rastin e kontrates qe AK kerkon te realizoje. OE ofertues nuk ka paraqitur



asnje dokumentacion per te vertetur piken 2.3.3 te kapacitetit teknik “Operatori Ekonomik duhet
te kete ne pronesi ose me qera nje ambjent ku ushtron aktivitetin e riparimit te elektromotorreve,
transformatoreve, vertetuar me aktin e pronesise nese eshte pronar ose me kontraten e qirase
nese eshte qiramarres”, gjithashtu OE nuk disponon makinerite/pajisjet e kerkuara ne
dokumentat e tenderit pasi ka listuar makineri te cilat perdoren per riparimin e automjeteve dhe
jo elektromotorreve. OE ka ofertuar çmimin 1.790.000 (njemilion e shtateqind e
nentedhjetemije) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 2.148.000 (dymilion e mjeqind e
dyzet e tetemije) lekë (me tvsh). Komisioni i vlerësimit te ofertave vendosi ta refuzoje oferten.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Klodian Çilaj” p.f. me Nipt:
L32507204U Fshati Bradashesh, ofiçina prane uzines 12, tek ish Kombinati Metalurgjik,
Elbasan se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.825.000 (njemilion e teteqind e
njezet e pesemije) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 2.190.000 (dymilion e njeqind e
nentedhjete) lekë (me tvsh) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Elbasan sha. sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2020.

Ankesa: ka ose jo__NUK KA PATUR ANKESA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ADMINISTRATORI
LUAN DERVISHI


