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Shtojca 13

Autoriteti Kontraktor Sh.a Ujesjelles Kanalizime Vlore
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

23.08.2018

Për: Operatorin ekonomik “Alpha Solution Group & Alen-Co shpk’’ me nr.nipti
L63620402U dhe nr.nipti K83213401M

Procedura e prokurimit: Blerje materiale hidraulike.

Nr.REF-74134-06-08-2018.

Fondi limit: 31086929 (tridhjete e nje milion e tetedhjete e gjashtemije e nenteqind e
njezet e nente ) leke pa t.v.sh.

Burimi i financimit: Te ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime Vlore.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Sipas kerkesave te Autoritetit
Kontraktor deri ne 12 muaj nga nënshkrimi i kontrates

Zhvilluar ne: dt.23.07.2018 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, në
tender kane marë pjesë 4 operatores ekonomik me ofertat përkatëse si më poshtë :
1.‘‘Alpha Solution Group & Alen-Co shpk’’ me nr.nipti L63620402U dhe nr.nipti

K83213401M me oferte ekonomike 30.556.640 (tridhjetemilion e peseqinde
pesedhjete gjashtemije e gjashteqinde dyzet) leke pa TVSh.

2.‘‘Jordil’’ Sh.a me nr.nipti K13506401C me oferte ekonomike 23.930.800 (njezet e
tremilion e nenteqind e tridhjetemije e teteqind) leke pa tvsh

3. “Ardit Ceka’’ P.f me nr.nipti L78319502A me oferte ekonomike 30.983.346
(tridhjetemilion e nenteqind e tetedhjete e tremije e treqind e dyzet e gjashte) leke pa
TVSh.
4.W-Center shpk me nr.nipti K63029402A nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike.

Pas mbarimit te vlerësimit te ofertave është arritur ne këtë përfundim:
1.Eshte skualifikuar Operatori ekonomik‘‘Jordil’’ Sh.a me nr.nipti K13506401C .
Arsyet: Operatori ekonomik nuk ka mundur dot te vërtetojë : Nuk ka permbushur piken
2.3.6 Kapacieti teknik : Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun e prodhuesit
për mallin që ofron, i cili duhet të jetë në përputhje të plotë me specifikimet tenike.
Katalogu duhet te jete ne gjuhen shqipe ose ne rast se katalogu eshte ne gjuhen e huaj ,
te jete i perkthyer dhe i noterizuar ne gjuhen shqipe.
Kataloget e paraqitur nga kompanite Palaplast SA dhe M.PAPAKONSTANTINOU & CO
G.P. nuk jane te perkthyer ne gjuhen shqipe dhe jane te pa noterizuar. Rrjedhimisht eshte
e pa mundur per AK qe te vertetoje perpuethshmerine me specifikimet teknike per
produktet: Reparti i Mirembajtjes: 1-133; Kerkese per flanxha: 1-5; Kerkese per
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Rakorderi Plastike: 1-39; Emertimi: 1-9; Materiale Hidraulike per Prodhimin: 1-9, 11-19;
Reparti i Ujesjellesit Fshat: 1-38, 42-55; Orikum Kerkesat per Materiale 2018: 1-49;
Novosele Kerkesa per Vitin 2018: 1-6, 10-13; Dega e Shitjes: 1-4, 7-12, 15.
Nuk eshte permbushur pika 2.3.8. Ne menyre qe AK te sigurohet se tubot nuk prodhohen
me plastike te ricikluar , lenda e pare e perdorur per prodhimin e tyre duhet te jete e
prodhuar nga kompani qe bejne pjese ne ”PE100+ Association” (ose ekuivalente) dhe kjo
te vertetohet me ane te nje deklarate nga prodhuesi i tubove, ku ai te deklaroje
prodhuesin e lendes se pare e cila do te perdoret per prodhimin e tubove qe do te
furnizohen per kete procedure prokurimi.
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje dokument i cili tregon prodhuesin e lendes te
pare qe do te perdoret per prodhimin e tubove. Jane paraqitur vetem disa skeda teknike
nga kompania SABIC SA por nuk tregohet lidhja mes Palaplast dhe SABIC SA.
Nuk eshte permbushur pika 2.3.7 Operatori ekonomik per vulat e ofruara duhet te
paraqese: Certifikate qe verteton se nuk kane permbajtje materjalesh toksike dhe nuk jane
te demshme per perdoruesin; Raport testimi qe eshte ne perputhje me standartin ISO 527-
2 (Ose ekuivalent); Certifikate qe te vertetoje se eshte rezistente ndaj rrezeve UV. Te
gjitha keto certifikata te jene te leshuara nga institucione kompetente te pavarura
certifikues/testues. OE nuk ka paraqitur asnje dokument per te vertetuar kete pike te
kapacitetit teknik.
Nuk eshte permbushur pika 2.3.9 Ofertuesi duhet të dorëzoje dokumentin e titulluar
“Ofertë Teknike” i paraqitur nga Autoriteti Kontraktor ne formën e një tabele (pjesë e
dokumentacionit të specifikimeve teknike), kërkesat e të cilit duhet të plotësohen
rigorozisht nga Ofertuesi për të gjithë artikujt e Listës.
Per te gjithe keta produkte: Emertimi: 11-20; Materiale Hidraulike per Prodhimin: 10,
20; Reparti i Ujesjellesit Fshat: 39-41, 56-62; Orikum Kerkesat per Materiale 2018:
50,51; Novosele Kerkesa per Vitin 2018: 7-9; Dega e Shitjes: 5,6,13,14 nuk jane
permbushur pikat e mesiperme.
Nuk eshte permbushur pika 2.3.5 NE LIDHJE ME MOSTRAT E PARAQITURA, NUK
JANE PARAQITUR TE GJITHA MOSTRAT E KERKUARA, konkretisht :
1.Nuk jane paraqitur mostra saracineskat bronxi sipas pikes 9 te specifikimeve teknike
ne DST si me poshte :
-1/2” Gjatësia 50-55mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 30mm
3/4” Gjatësia 60-65mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 32mm
1” Gjatësia 70-75mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 38mm
1 1/4” Gjatësia 80-85mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 42mm
1 1/2” Gjatësia 90-95mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 43mm
2” Gjatësia 110-115mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 50mm
2 1/2” Gjatësia 130-135mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 60mm
3” Gjatësia 140-150mm nga e cila pjesa e filetuar , minimalisht 66mm- eshte paraqitur si
moster por jo sipas specifikimeve teknike sepse pjesa e filetuar eshte 15 mm dhe jo
minimalisht me pjese te filetuar 60 mm
2.Nuk jane paraqitur mostra Lama Sharre sipas pikes te 10 te specifikimeve teknike ne
DST
3.Nuk jane paraqitur mostra elektroda E6013 sipas pikes 11 te specifikimeve teknike ne
DST
4.Nuk jane paraqitur mostra elektroda inoksi sipas pikes 12 te specifikime
5.Nuk jane paraqitur mostra vula per matesat sipas pikes 14 te specifikimeve teknike ne
DST
6.Mostrat e paraqitura rakorderi kompresioni nuk jane sjelle sipas specifikimeve teknike
ne DST ne piken 4 te saj. Rakoderite e paraqitura nga OE deri ne 63 Ø mm durojne
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presion 10 bar dhe jo 18 bar sic kerkohet ne specifikimet teknike, ndersa rakorderite 75
Ø mm durojne presion 10 bar dhe jo minimalisht 13 bar sic kerkohet ne specifikimet
teknike te DST.
7.Nuk jane paraqitur mostra paste e pershtatshme per punime hidraulike sipas
specifikimeve teknike ne DST

2.Eshte skualifikuar Operatori ekonomik‘‘Ardit Ceka’’ P.f me nr.nipti L78319502A .
Arsyet: Operatori ekonomik nuk ka mundur dot te vërtetojë : Operatori ekonomik ka
paraqitur vetem oferten ekonomike por nuk I ka paraqitur asnje dokument per te
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.

3.Eshte skualifikuar Operatori ekonomik‘‘W-Center’’ shpk me nr.nipti K63029402A .
Arsyet: Operatori ekonomik nuk ka mundur dot te vërtetojë : -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.

4.Eshte kualifikuar Operatori ekonomik i poshtëshënuar:
1.Alpha Solution Group & Alen-Co shpk’’ me nr.nipti L63620402U dhe nr.nipti

K83213401M me oferte ekonomike 30556640 (tridhjetemilion e peseqinde pesedhjete
gjashtemije e gjashteqinde dyzet) leke pa TVSh.

Arsyet: Operatori ekonomik pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi është paraqitur në
tender me te gjithë dokumentacionin e kërkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor në
Dokumentat Standarte te Tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik Alpha
Solution Group & Alen-Co shpk’’ me nr.nipti L63620402U dhe nr.nipti K83213401M,

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 30556640 (tridhjetemilion e
peseqinde pesedhjete gjashtemije e gjashteqinde dyzet) leke pa TVSh.

..,/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Kontraktor Sh.A Ujësjellës
Kanalizime Vlore Lagja:Kushtrimi Rruga: Arkobaleno, sigurimin e kontratës. Se
bashku me sigurimin e kontratës duhet te sillni brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/
publikimit të këtij njoftimi, te gjithë 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 numër faqesh, duhet te jete i futur ne një zarf te
mbyllur dhe i vulosur me vulën e operatorit/subjektit. Zarfi i dokumentacionit te tenderit
duhet te paraqitet brenda afatit te mësipërm, ne sekretarin e Sh.A UK Vlore për tu
protokolluar.

Nëse dokumentacioni i tenderit, pas verifikimit rezulton i rregullt, atëherë do te
procedohet menjëherë me nënshkrimin e kontratës, nga përfaqësuesit e te dy palëve.

Njoftimi i Klasifikimit është bere ne dt.27.07.2018 ne faqen zyrtare te APP-se.

Ankesa: ka ose jo. Po
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(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 10.08.2018

[Titullari i autoritetit kontraktor] Dorian XHELILI Administrator.


