
REPUBLIKA E SHQIPERISE
UJESJELLES KANALIZIME KAVAJE

________________________________________________________________________
Nr____Prot. Kavaje,me __.09.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: 2 TRADE & ENGINEERING

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83369-08-20-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerjje Rakorderi

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

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

1. 2A Trade Engineering Nipt L41602016I

Vlera 2 746 000 (dymiljoneshtateqindedyzetegjashtemije)

2. Comfort Nipt J61901194M

Vlera 2 388 040 (dymiljonetreqindetetedhjeteetetemijeedyzet)

3. Fat Group Nipt L43428401V

Vlera 1 990 040 (njemiljonenenteqindnenetedhjemijeedyzet)

4. VIBTIS Nipt L02103503S



Vlera 2 319 872 64
(dymiljonetreqindenentembedhjetemijeeteteqindeshtatedhjetedyegjashtedhjetekater)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Comfort Nipt J61901194M

2. Fat Group Nipt L43428401V

3. Vibtis Nipt L02103503S

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Comfort Nipt J61901194M

1.OE COMFORT muk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi per matesat e ujit .Dokumenti i
paraqitur nga kompania NWM per shoqerine HIDROFAHO shpk nuk eshte autorizim
prodhuesi .Ka paraqitur certifikate ISO 9001:2015 te pa perkthyer te kesaj kompanie,
ndersa ISO 14001: 2004 nuk ka paraqitur fare.Katallogu ne pjesen me te madhe eshte i
paperkthyer.
2.Per artikullin vula matesi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi nga Gokerplast.
Certifikatat ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2004 te Gokerplast jane te paperkthyera dhe
te noterizuara.Katallogu gjithashtu i paperkthyer.
3.Per rakorderite plastike ka paraqitur prodhuesin POELSAN nuk ka paraqitur Autorizim
Prodhuesi per kete prodhues,kataloget jane te paperkthyer, nuk ka paraqitur Certifikate
ISO 9001:2015 dhe ISI 14001:2004 te ketij prodhuesi
4.OE per rakorderite xingati ka paraqitur prodhuesin ODLEWNIA ZELWA spa. per kete
prodhues nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi.Kataloget jane te paperkthyer .Certifikatat
Iso 900:2015 dhe ISO 14001:2004 TE KETIJ PRODHUESI JANE TE
PAPERKTHYERA DHE TE NOTERIZUARA dhe te skaduara.
5.OE per te gjitha produktet nuk ka plotesuar ne menyre konkrete oferten teknike.Ne
kollonen ku duhet te plotesohej numri i faqes se katalogut ose kodi i produktit kjo nuk
eshte bere ne asnje rast.
6.OE nuk ka paraqitur mostrat ne oren e caktuar te hapjes se ofertes. Mostrat jane sjelle
nga OE me ane te shoferit gati 20 min mbas hapjes se procedures.

2. Fat Group Nipt L43428401V

1.Per zerat matesa uji (gjithsej 6 artiku) ky operator eshte paraqitur me matesin e
markes APATOR sa.Per kete mates ka paraqitur dokumentacionin perkates
Autorizim Prodhuesi, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Certifikate Higjene,
kataloge, certifikim CE sic eshte kerkuar ne DST
Ne mostrat e peraqitura per te 6 artikujt matesa uji nuk ka sjell marken APATOR
sa (te paraqitur qartesisht dhe ne oferten teknike, pjese e DST te plotesuar nga ky
OE) por 2 marka matesash krejt te tjera , konkretisht mates te markes TEKSAN



dhe markes NWM.
2.Per keto 2 marka te paraqitura ne mostrat e sjella diten e tenderit OE nuk ka
paraqitur Autorizim Prodhuesi apo Distributori te autorizuar nga kompanite
TEKSAN dhe NWM

-OE nuk ka paraqitur certifikaten ISO 14001:2004, ISO 9001-2008 nga markat e
sjella moster TEKSAN dhe NWM.

-OE nuk ka paraqitur certifikaten e aprovimit te ujit te pijshem per matesat dhe
buketonat nga kompanite TEKSAN dhe NWM.
-OE nuk ka paraqitur certifikaten MID per matesat e sjella moster Teksdan dhe
NWM.

3.OE nuk ka sjell matesin DN 80 me fushe te thate por ka sjelle me dimension me te
vogel dhe jo te kerkuar nga AK.
4.OE ne pergjithesi gati per te gjithe produktet nuk ka plotesuar ne menyre korrekte
Oferten Teknike.Ne kollonen ku duhej te plotesohej nr i faqes se katalogut ose kodi i
produktit , kjo nuk eshte bere pothuajse asnjehere.
-OE nuk ka plotesuar Oferten Teknike per matesat me filete DN 2/4, DN 1, DN 1
1/2.Mungojne ne oferten teknike kodi i produktit ose faqja e katalogut nga kompania
TEKSAN , mungon emertimi kompanise ne oferten teknike si dhe faqja e WEB.
-OE nuk ka plotesuar oferten teknike per matesat me fllanxha me fushe te thate DN 80,
DN 100, DN 150, mungojne ne oferten teknike kodi i produktit ose faqja e katalogut
mungon emertimi i kompanise prodhuese NWM dhe adresa WEB.
5.OE per zerin vula matesi nuk ka plotesuar ne menyre korrekte Oferten Teknike, ka
mangesi ne plotesimin e tabeles se kerkuar nga AK, nuk ka te dhena per faqen e
katalogut ose kodin e produktit.Mosplotesimi i ofertes teknike eshte kusht per skualifiim.

1. VIBTIS Nipt L02103503S

1.OE ka parqitur ekstraktin tregtar te QKB dhe ate Historik te dates 23.5.2018 qe eshte
me shume se tre muaj nga data e hapjes se tenderit.
2.Nuk ka paraqitur Vertetim te pageses se detyrimeve nga Tatim Taksat si dhe formularin
e Pageses se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetsore te kompanise.
3.OE per rakorderite xingato ka paraqitur Prodhuesin GEBO SEE Ltd.ISO 9001:2008 e
ketij prodhuesi eshte i skaduar qe ne dt 22.07.2018.
4.OE per artikullin Mates Uji eshte paraqitur me prodhuesin MADALENA spa, ISO
9001:2008 e kesaj kompanie eshte e skaduar ne dt 15.07.2018.
5.OE per fllanxhat ka paraqitur prodhuesin GF ltd, ISO 9001:2008 dhe ISO 14001:2004
te kesaj kompanie jane te skaduara me date 27.05.2018.
6.OE per rakorderite plastike ka paraqitur autorizim Prodhuesinga kompania
POELSAN.. certifikata e konformitetit TSE per kete produkt ka skaduar me dt
27.07.2017.
7.OE nuk ka paraqitur mostrat ne oren e caktuar te hapjes se ofertes. Mostrat jane sjelle
nga OE me ane te shoferit gati 20 min mbas hapjes se procedures

* * *



1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë 2 TRADE
ENGINEERING me adrese Rr. Dhimiter Shuteriqi, TIRANE

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2 746 000
(dymiljoneshtateqindedyzetegjashtemije) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Kavaje, lgj nr 2 , rr
Taulantja, KAVAJE sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,
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 10.09.2018

Ankesa: NUK KA

DREJTORI
Hajrulla TAFA

Adresa rruga „“Taulantja“, Nr 2, Kavaje, Shqiperi.Tel/Fax 055247000,e-mail:ujesjelleskavaje@yahoo.i




