
Shtojca 13

Autoriteti Kontraktor SH.A UJESJELLES KANALIZIME VLORE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

08.10.2018

Për: Operatorin Ekonomik“Zihni Mucaj” me nr. Nipti K36526262K

* * *

Procedura e prokurimit: “Blerje rroba pune”

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-72046-05-29-2018

Fondi limit: 1.608.800 (nje milion e gjashteqind e tete mije e teteqind) leke pa TVSH

Burimi i Financimit:Te ardhurat e Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ‘‘Blerje rroba pune”

Kohëzgjatja e kontratës: Deri ne 1 vit nga data e nënshkrimit te kontratës .

Zhvilluar ne: dt.11.06.2018 ora 10:00. Vendi:www.app.gov.al.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, sipas raportit përfundimtar te KVO-se, miratuar nga Titullari i AK, ne tender

kane marre pjese 4 operatore ekonomik me ofertat përkatëse si me poshtë :

1.Ekspo Sistem me nr.nipti K01621001F nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike

2.Mega-Plast 2L me nr.nipti L56615701K me oferte ekonomike 1.274.900 leke pa

tvsh

3.Muca me nr.nipti K01421002H nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike

4.Zihni Mucaj me nr.nipti K36526262K me oferte ekonomike 1.407.900 leke pa



tvsh.

Hapja e Ofertave per këtë tender u bë më Dt.11.06.2018. Në zbatim të nenit 64 të VKM

nr.914 Dt.29.12.2014 Komisioni I Vlerësimit të Ofertave hartoi procesverbalin e hapjes

Nr.579 Prot Dt.11.06.2018.

Po ne date 11.06.2018 Prane AK-se u paraqiten 2 (dy) operatore ekonomik pjesemares ne tender
ne oren dhe diten e caktuar per hapjen e tenderit, rezultuan se kane dorezuar mostrat si me poshte :

1.Operatori ekonomik Zihni Mucaj P.F ka paraqitur mostrat prane AK-se sipas listes se dorezuar
protokolluar me shkresen nr.497 prot dt.11.06.2018

2.Operatori ekonomik Mega-Plast 2L shpk ka paraqitur mostrat prane AK-se sipas listes se
dorezuar protokolluar me shkresen nr.498 prot dt.11.06.2018

Ne baze te proces-verbalit nr.578 prot dt.11.06.2018 mbi verifikimin e mostrave te paraqitura
nga operatoret ekonomik pjesemares rezultoi se :

1. Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik Zihni Mucaj nuk jane sipas specifikimeve

teknike te kerkuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor si me poshte :

-Kasketa mbrojtese nuk eshte e shoqeruar me rripin lidhes me te cilin mbahet lidhur ne koke

kjo kaskete(rip i cili kalon poshte mjekres dhe e mban te fiksuar kasketen) dhe si e tille nuk

konsiderohet moster e vlefshme pasi operatoret ekonomik ne rast se shpallen fitues do i

sjellin materialet e kerkuara ne baze te mostrave te depozituara prane Autoriteti Kontraktor.

2. Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik Megaplast 2L nuk jane sipas specifikimeve

teknike te kerkuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor si me poshte :

-Cizme Peshkatari (Pulumbari) nuk jane sipas direktivave te CE per mbrojtjen individuale,

nuk kane mbrojtje nga impakti godites deri ne 200 Joules. Rezistenca ne penetrim nuk eshte

(1100 newtones) dhe nuk ka konduktiviteti rezistenca maksimale 100 kΩ.

-kemisha e bardhe me menge te gjata nuk eshte sjellese me logon e ujesjelles-kanalizime

Vlore sic eshte kerkuar ne specifikimet teknike, por ne vend te logos operatori ekonomik ka

stampuar vetem mbishkrimin U.K.V

-Shalle i lehte ngjyre blu nuk eshte sjellese me logon e ujesjelles-kanalizime Vlore sic eshte

kerkuar ne specifikimet teknike, por ne vend te logos operatori ekonomik ka stampuar vetem

mbishkrimin U.K.V

-Veshje pune pantallona dhe xhakete. Pantallonat jane pa perfocim pelhure te perforcuar ne
zonen e uljes dhe ne gju dhe xhaketa eshte pa xhepa ne krahe.

Në date 29.06.2018 nëpermjet faqes zyrtare te APP-se u bë kualifikimi përfundimtar I

ofertave të paraqitura. Po në datë 29.06.2018 nëpërmjet proces verbalit të njoftimit nr.651

prot Komisioni I Vlerësimit të Ofertave ju drejtua Njësisë së Prokurimit per mbylljen e

vleresimit ne sistem.

Pas mbarimit te vleresimit te ofertave eshte arritur ne kete perfundim:



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Ekspo Sistem me nr.nipti K01621001F Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje

oferte ekonomike si edhe nuk I ka plotesuar kriteret e pergjithshme te pranimit/kualifikimit,

kriteret e vecanta te kualifikimit ,kapacitetin ekonomik dhe financiar si edhe kapacitetin

teknik te kerkuar per kete procedure.

Komisioni I Vleresimit të Ofertave ka proceduar me s’kualifikimin e operatorit Ekonimik

‘‘Ekspo Sistem’’.

2. Mega-Plast 2L me nr.nipti L56615701K - operatori ekonomik nuk ka mundur dot te

vertetoje piken 6 te kapacitetit teknik ku kerkohet qe : opertori ekonomik pjesemares ne

tender duhet te paraqesi sipas listes (shtojca 10) mostrat e artikujve prane institucionit diten

dhe oren e hapjes se ofertave. Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik Megaplast 2L

nuk jane sipas specifikimeve teknike te kerkuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor si me

poshte :

-Cizme Peshkatari (Pulumbari) nuk jane sipas direktivave te CE per mbrojtjen individuale,
nuk kane mbrojtje nga impakti godites deri ne 200 Joules. Rezistenca ne penetrim nuk eshte
(1100 newtones) dhe nuk ka konduktiviteti rezistenca maksimale 100 kΩ.
-kemisha e bardhe me menge te gjata nuk eshte sjellese me logon e ujesjelles-kanalizime
Vlore sic eshte kerkuar ne specifikimet teknike, por ne vend te logos operatori ekonomik ka
stampuar vetem mbishkrimin U.K.V
-Shalle i lehte ngjyre blu nuk eshte sjellese me logon e ujesjelles-kanalizime Vlore sic eshte

kerkuar ne specifikimet teknike, por ne vend te logos operatori ekonomik ka stampuar vetem

mbishkrimin U.K.V

-Veshje pune pantallona dhe xhakete. Pantallonat jane pa perfocim pelhure te perforcuar ne
zonen e uljes dhe ne gju dhe xhaketa eshte pa xhepa ne krahe.
Komisioni I Vleresimit të Ofertave ka proceduar me s’kualifikimin e operatorit Ekonimik

‘‘Mega-Plast 2L’’.

3. Muca me nr.nipti K01421002H

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike si edhe nuk I ka plotesuar

kriteret e pergjithshme te pranimit/kualifikimit, kriteret e vecanta te kualifikimit ,kapacitetin

ekonomik dhe financiar si edhe kapacitetin teknik te kerkuar per kete procedure.

Komisioni I Vleresimit të Ofertave ka proceduar me s’kualifikimin e operatorit Ekonimik

‘‘Muca’’.

4. Zihni Mucaj me nr.nipti K36526262K

Operatori ekonomik nuk ka mundur dot te vertetoje piken 6 te kapacitetit teknik ku kerkohet
qe : opertori ekonomik pjesemares ne tender duhet te paraqesi sipas listes (shtojca 10)
mostrat e artikujve prane institucionit diten dhe oren e hapjes se ofertave. Mostrat e
paraqitura nga operatori ekonomik Zihni Mucaj nuk jane sipas specifikimeve teknike te
kerkuara ne DST nga Autoriteti Kontraktor si me poshte : -Kasketa mbrojtese nuk eshte e
shoqeruar me rripin lidhes me te cilin mbahet lidhur ne koke kjo kaskete(rip i cili kalon
poshte mjekres dhe e mban te fiksuar kasketen) dhe si e tille nuk konsiderohet moster e
vlefshme pasi operatoret ekonomik ne rast se shpallen fitues do i sjellin materialet e kerkuara
ne baze te mostrave te depozituara prane Autoriteti Kontraktor.Komisioni I Vleresimit të



Ofertave ka proceduar me s’kualifikimin e operatorit Ekonimik ‘‘Zihni Mucaj’’* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Zihni

Mucaj’’ me nr.nipti K36526262K se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej

1.407.900 (nje milion e kater qind e shtate mije e nente qind ) leke pa tvsh /pikët totale

të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Sh.A Ujesjelles Kanlizime
Vlore Lagja “ Kushtrimi” Rr. Arkobaleno sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Se bashku me sigurimin e kontrates duhet te sillni,te gjithe dokumentacionin e paraqitur ne
tender(origjinal ose fotokopje e noterizuar), i cili verifikohet nga KVO dhe behet pjese e
dosjes se tenderit .

Dokumentacioni i listuar me shkrim dhe numer faqesh, duhet te jete i futur ne nje zarf te
mbyllur dhe i vulosur me vulen e operatorit/subjektit. Zarfi i dokumentacionit te tenderit
duhet te paraqitet brenda afatit te mesiperm, ne sekretarine e SH.A UK Vlore per tu
protokolluar.

Nëse dokumentacioni i tenderit, pas verifikimit rezulton i rregullt, atehere do te procedohet

menjehere me nenshkrimin e kontrates, nga perfaqesuesit e te dy paleve.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin
58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.06.2018 ne faqen zyrtare te APP

Ankesa: ka ose jo________Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 21.06.2018

Ne date 19.06.2018 procedura u pezullua ne baze te urdherit nr.615 prot per shkak te

paraqitjes se formularit te ankimit nr.50 prot, dt.18.06.2018 te Operatorit Ekonomik Zihni

Mucaj P.F. mbas shqyrtimit te ankeses operatorit ekonomik Zihni Mucaj iu komunikua

vendimi nga Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave prane AK-se, me ane te shkreses nr.623

prot dt.21.06.2018 i cili vendosi mospranimin e ankeses se operatorit ekonomik Zihni

Mucaj.

U pezullua procedura per shkak te paraqitjes se vendimit te Komisionit te Prokurimit Publik,

deri ne shqyrtimin e ankeses dhe marjen e nje vendimi perfundimtar nga Komisioni I

Prokurimit Publik.

Ne daten 20.09.2018 nepermjet shkreses nr.756 prot dt.20.09.2018, Autoritetit Kontraktor iu

komunikua vendimi nr.616/2018 prot dt.20.09.2018 prot I Komisionit te Prokurimit Publik I

cili vendosi :



1- Te pranoje ankeses e operatorit ekonomik ankimues ‘Zihni Mucaj’ p.f per procedure e

prokurimit ‘Kerkese per propozime’ me Nr.REF-72046-05-29-2018 me objekt ‘Blerje

rroba pune’ me fond limit 1608800 leke pa tvsh, zhvilluar me date 11.06.2018 nga

autoriteti kontraktor Ujesjelles Kanalizime Vlore sh.a

2- Autoriteti kontraktor te anuloje vendimin e KVO-se mbi s’kualifikimin e operatorit

ekonomik ‘Zihni Mucaj’ sh.p.k duke e kualifikuar kete operator

Ne date 25.09.2016 u c’pezullua procedura me ane te shkreses nr.927 prot i cili urdheron

KVO-ne te beje rivlersimin ne sistem ne faqen zyrtare te APP-se

Në datë 26.09.2017 nëpermjet faqes zyrtare te APP-se u bë rivlersimi ne baze te vendimit te
Komisionit te Prokurimit Publik si edhe kualifikimi përfundimtar I ofertave të paraqitura.

* * *

Dorian Xhelili

_________________

Titullar i Autoritetit Kontraktor


