
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _______ Prot. Tiranë , më ___/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Alen&CO sh.p.k

Procedura e prokurimit: E hapur/Marrëveshje Kuadër “

Numri i referencës së procedurës/lotit: 59810-03-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë”
Fondi limit 49.199.845(dyzetë e nëntë milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e
dyzetë e pesë)lekë pa tvsh

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  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. MEGA-PLAST-2L” sh.p.k L56615701K

Vlera 41.748.930(dyzetë e një milion e shtatëqind e dyzetë e tetë mijë e nëntëqind e
tridhjetë)lekë pa tvsh

2.FAT GROUP L43428401V

Vlera 48.002.304(dyzetë e tetë milion e dy mijë e treqind e katër)lekë pa tvsh.
3.ALPHA SOLUTIONS GROUP L63620402U

Vlera 48.078.170(dyzetë e tetë milion e shtatëdhjetë e tetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë)lekë pa
tvsh.



4.ALEN-CO sh.p.k K83213401M
Vlera 47.880.810(dyzetë e shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë)lekë pa
tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. ALPHA SOLUTIONS GROUP L63620402U

Vlera 48.078.170(dyzetë e tetë milion e shtatëdhjetë e tetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë)lekë pa
tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari ka AK kërkuar në DT ,kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.1. si më poshtë cituar:

a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;
b.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
c.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik nga ana e operatorit
ekonomik K.V.O konstaton se nuk ka arritur të paraqesë dokumentacionin e kërkuar çka
bie në kundërshtim me kriteret e kërkuara në DT.

Së dyti ,Autoriteti Kontraktor në dokumentat standartë të tenderit tek Kriteret e Veçanta të e
veçanta të kualifikimit pika 6 si më poshtë cituar:

Operatori ekonomik, në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesë mostra të mallrave që
ofron, që duhet të përmbushin specifikimet teknike. Mosdorëzimi i mostrave në momentin e
hapjes së ofertave, është kusht për skualifikim.

Nga procesverbali I dorëzimit të mostrave të mbajtur nga Komisioni I Vlerësimit të Ofertave
ditën e zhvillimi të pocedurës së prokurimit rezulton se operatori ekonomik Alpha Solution
Group sh.p.k nuk është paraqitur pranë AK për të sjellë mostrat e kërkuara sipas kriterit të
kërkuar në DT.

Së treti AK në pikën 2.5.1 kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë vijon:
Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme me
objektin e prokurimit, me vlerë sa 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet
dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit(nga data e zhvillimit të tenderit) përkatësisht në
vleën 19.679.938(nëntëmbedhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjëtë e nëntë mijë e nëntëqind e
tridhjetë e tetë)lekë pa tvsh.

- Kur furnizimi i mëparshëm i ngjashëm është realizuar me institucione shtetërore,Operatori
ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar
detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të
suksesshëm të kësaj kontrate.

- Kur furnizimi i mëparshëm i ngjashëm është realizuar me subjekte private,Operatori



ekonomik do ta vërtetojë këtë furnizim duke paraqitur faturat përkatëse tatimore ku të jetë
shënuar datat,shuma,sasia e mallrave të furnizuara,të nënshkruar nga të dyja palët.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në SPE K.V.O konstaton se operatori ekonomik nuk ka
arritur të paraqesë dokumentacion për të treguar përmbushjen e kriterit të kërkuar në DT.
Në këtë rast KVO është e detyruar të zbatojë përcaktimet e nenit 55/2 te LPP , pra të vleresojë
përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim që gjendet në DT dhe operatoret ekonomike janë të
detyruar të përgatitin ofertat dhe paraqesin të plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika
5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson
kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

* * *

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

2.FAT GROUP L43428401V

Vlera 48.002.304(dyzetë e tetë milion e dy mijë e treqind e katër)lekë pa tvsh.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari ,Autoriteti Kontraktor në dokumentat standartë të tenderit tek Kriteret e Veçanta të e
veçanta të kualifikimit pika 6 si më poshtë cituar:

Operatori ekonomik, në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesë mostra të mallrave që
ofron, që duhet të përmbushin specifikimet teknike. Mosdorëzimi i mostrave në momentin e
hapjes së ofertave, është kusht për skualifikim.

Nga procesverbali I dorëzimit të mostrave të mbajtur nga Komisioni I Vlerësimit të Ofertave
ditën e zhvillimi të pocedurës së prokurimit rezulton se operatori ekonomik Fat Group sh.p.k
nuk është paraqitur pranë AK për të sjellë mostrat e kërkuara sipas kriterit të kërkuar në DT.

Së dyti AK ka kërkuar në kushtet e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 5 si më poshtë
cituar:

5.Operatori Ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributori i
autorizuar. Në rast paraqitje të autorizimit nga distributori, OE duhet të paraqesë
dokumentacionin për të vërtetuar se subjekti në fjalë është distributor zyrtar.

Nga verifikimi I dokumentacionit të paraqitur në SPE Komisioni I Vlerësimit të Ofertave
konstaton se operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për përmbushjen e kriterit të
sipërpërmendur çka bie në kundërshtim me kushtet e kërkuara në DT.
Në këtë rast KVO është e detyruar të zbatojë përcaktimet e nenit 55/2 te LPP , pra të vlerësojë
përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim që gjendet në DT dhe operatoret ekonomike janë të
detyruar të pergatitin ofertat dhe paraqesin të plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.

Në shtojcën 9 parashikohet se…. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të
dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika
5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson
kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

3. MEGA-PLAST-2L” sh.p.k L56615701K

Vlera 41.748.930(dyzetë e një milion e shtatëqind e dyzetë e tetë mijë e nëntëqind e
tridhjetë)lekë pa tvsh

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari A.K ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 6,kapaciteti teknik si më poshtë
vijon:

Operatori ekonomik, në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesë mostra të mallrave
që ofron, që duhet të përmbushin specifikimet teknike. Mosdorëzimi i mostrave në momentin e
hapjes së ofertave, është kusht për skualifikim.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në sistemin elektronik K.V.O konstaton se katalogjet e
kompanisë prodhuese të paraqitur nga operatori ekonomik MEGA-PLAST2 L së bashku me
çertifikatat MID të matësave nuk vërtetojnë përmbushjen e specifikimeve teknike të kërkuara në
DST në kundërshtim me kriterin e kërkuar në DST.

Në vijim të shqyrtimit të dokumentacionit dhe të mostrave të paraqitura nga operatori ekonomik
MEGA-PLAST 2L sh.p.k K.V.O konstaton se matësat e ofruar nuk përmbushin specifikimet
teknike të kërkuara në DST.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 9 si më poshtë cituar:

Matesat dhe buketonat duhet të kenë certifikate të aprovimit nga të paktën 1 institucion
kombetare, nderkombetare ose institucione te pavarura certifikuese/testuese për përdorimin
per ujë të pijshëm (p.sh DVGË ose ekujvalente me te).
Nga dokumentacioni i paraqitur në sistemin elektronik K.V.O konstaton se operatori ekonomik
nuk arrin të vërtetojë se dokumentat e paraqitura janë për mallrat objekt prokurimi.

Së treti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 10, Operatori ekonomik duhet
te paraqese manualet e perdorimit te matsave te ofruar

Nga shqyrtimi i dokumentacionit në sistemin elektronik K.V.O konstaton se nuk ka paraqitur
dokumentacion për të dëshmuar përmbushjen e kriterit të kërkuar në DST.

Përsa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të
Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar)
dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, Kreu VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk
plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të
Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar)



si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është
paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik “MEGA-PLAST 2 L ” shpk hyrë në
UKT sh.a me shkresën Nr.2162, Prot. datë 10.05.2018 (administruar në dosjen e prokurimit) në
lidhje me vlerësimin për procedurën e prokurimit me objekt: ” Blerje Matësa Uji dhe vula për
nevoja të shoqërisë”
Me marrjen e ankesës nga Operatori Ekonomik i mësipërm, në mbështetje të Ligjit Nr. 9643
datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në mbështetje të
Kreut X, Neni 78, pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me Urdhërin me Nr. 10083/5 Prot.
dt. 10.05.2018, është pezulluar procedura e prokurimit deri në marrjen e një vendimi
përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. Gjithashtu në mbështetje të
Kreut X, Neni 78, pika 6, gërma ”a” të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” me Urdhërin me Nr. 10083/6 Prot. datë 10.05.2018, u ngrit
Grupi i Shqyrtimit të Ankesave.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik Mega-Plast
2L ” shpk , ka konkluduar sa më poshtë:

Janë marrë parasysh pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik.
Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë në
dijeni Operatorëve Ekonomik “MEGA-PLAST 2 L”shpk me ane të shkresës Nr. 2162/1 datë
14.05.2018 (administruar në dosjen e prokurimit).
Më datë 14.05.2018, është kryer rivlerësimi i proçedurës nga të cilët është kualifikuar operatori
ekonomik MEGA-PLAST 2L sh.p.k.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të
Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar)
si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a është
paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik “ALEN-CO ” shpk hyrë në UKT sh.a
me shkresën Nr.13592 Prot. datë 16.05.2018 (administruar në dosjen e prokurimit) në lidhje me
vlerësimin për procedurën e prokurimit me objekt: ” Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të
shoqërisë”
Me marrjen e ankesës nga Operatori Ekonomik i mësipërm, në mbështetje të Ligjit Nr. 9643
datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në mbështetje të
Kreut X, Neni 78, pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar), me Urdhërin me Nr. 10083/8 Prot.
dt. 16.05.2018, është pezulluar procedura e prokurimit deri në marrjen e një vendimi
përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. Gjithashtu në mbështetje të
Kreut X, Neni 78, pika 6, gërma ”a” të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” me Urdhërin me Nr. 10083/9 Prot. datë 16.05.2018, u ngrit
Grupi i Shqyrtimit të Ankesave.
Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik “Alen-
CO”sh.p.k ka konkluduar sa më poshtë:

Janë marrë parasysh pretendimet e ngritura nga operatori ekonomik.



Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë në
dijeni Operatorit Ekonomik “ALEN-CO ”shpk me ane të shkresës Nr. 13592/2 datë
22.05.2018 (administruar në dosjen e prokurimit).
Më datë 22.05.2018, është kryer rivlerësimi i proçedurës nga të cilët është skualifikuar operatori
ekonomik MEGA-PLAST 2L sh.p.k.

Më datë 29.05.2018, me anë të shkresës nr. 10083/11, është hequr pezullimi i Urdhërit pasi janë
respektuar afatet e ankimit pranë A.K -së.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Alen-CO
sh.p.k me vlerë të përgjithshme 47.880.810(dyzetë e shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë e
tetëqind e dhjetë)lekë pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet
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 04.05.2018

Ankesa:PO (Paraqitur nga operatori ekonomik “MEGA-PLAST 2 L”shpk prot hyrës 2162,datë
10.05.2018.Operatorit ekonomik I është kthyer përgjigje më datë 14.05.2018.

Riklasifikimi i ofertave :14.05.2018

Ankesa:PO (Paraqitur nga operatori ekonomik ALEN-CO sh.p.k,prot hyrës 13592,datë
16.05.2018.
Riklasifikimi i ofertave :22.05.2018
Ankesa mbi riklasifikimin e ofertave: datë 22.05.2018(JO)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR



REDI MOLLA


