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

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date: 02.09.2019

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a

Për: Shoqerine “REMONTI ELEKTRIK, adresa: Bradashesh, Sidergjik, Elbasan

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Avolzhime dhe riparime”

Numri i referencës së procedurës/lotit: 31632-07-26-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per riparime dhe avolzhime
transformatoresh dhe elektropopa

Fondi limit: 3.000.000(tre milion ) leke pa TVSH

Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.31, date 05.08.2019

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe eshte kualifikuar operatoret ekonomik si me
poshte:

1.Shoqeria “Remonti Elektrik, sh.p.k NIPT J62903394N

Vlera 3.000.000 (tre milion) lek pa TVSH

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

1. Shoqeria “ELEKTROINVEST” NIPT- J62103004A

Vlera 2.450.000 (dy milion e katerqind e pesedhjete) lek pa TVSH

Arsyeja e skualifikimit:
- Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur rezulton se ofertuesi ka vetem nje inxhiner

elektrik pjese e stafit te shoqerise, ne kundershtim me kriterin e vecante kualifikues, ku
thuhet: “Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deshmi nga administrate tatimore, per
punesimin mesatar jo me pak se 8 (tete) punonjesish per periudhen janar-qershor 2019, ku
perfshihen minimalisht edhe dy inxhinier elektrik. Operatori ekonomik duhet te paraqese
listepagesen e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore per kete periudhe kohe”

Ne nenin 53 pika 3 te ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 thuhet: “ Autoriteti kontraktor, në zbatim të



pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa
rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 te ketij ligji

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine REMONTI ELEKTRIK,
adresa: Bradashesh, Sidergjik, Elbasan, nr. Nipti- J62903394N, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 3.000.000 (tre milion) lek 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 16.08.2019

Ankim: Ska.

ADMINISTRATORI

Mark MOLLA


