
UJESJELLSES KANALIZIME LIBRAZHD

Nr.________Prot Librazhd, me 04.01.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: ALPHA SOLUTIONS GROUP shpk.

Procedura e prokurimit: “Materiale te ndryshme hidraulike”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-93369-11-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi 2 200 000 (dy milion e dyqind mije) leke pa tvsh ne
dispozicion nga te ardhurat e institucionit, afati i realizimit te kontrates 15 dite nga data e lidhjes
se kontrates.

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 ne proceduren e prokurimit kane qenë pjesëmarrës 3 (tre) OE

1. “Alpha Solutions Group” sh.p.k L63620402U
Emri i plote i shoqerise Numri i Niptit

Vlera 2 180 020 (dymilion e njeqind e tetedhjete mije e njezet ) leke pa tvsh

(Vlera ne numradhefjale)

2. “Comfort” sh.p.k J61901194M
Emri i plote i shoqerise Numri i Niptit

Vlera 1 959 549 (njemilion e nenteqins e pesedhjete e nenete mije e peseqind e dyzet e nente)
leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. “Fat Group” sh.p.k L43428401V

Emri i plote i shoqerise Numri i Niptit



Vlera 2 193 175 (dymilion e njeqeqind e nentedhjete e tremije e njeqind e shtatedhjete e pese)
leke pa tvsh.

(Vlera me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Comfort” sh.p.k J61901194M
Emri i plote i shoqerise Numri i Niptit

2.“Fat Group” sh.p.k L43428401V

Emri i plote i shoqerise Numri i Niptit

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Eshte skualifikuar OE KADIA shpk, per arsyet e meposhteme:

1.1. Te skualifikoje oferten e operatorit ekonomik “COMFORT” sh.p.k sepse
Operatori nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te
deshmuar plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojcat e
DT.

Operatori nuk ka arritur te plotesoje Kriterin e Vecante te Kualifikimit nr.2.3.5 ku eshte
kerkuar:

2.3.5 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.
Dorezimi i mostrave nga ana e operatorit ekonomik do te shoqerohet me vertetim te leshuar
nga AK mbi dorezimin e mostrave. Per operatoret te cilet nuk do te rezultojne te suksesshem
per kete procedure prokurimi mostrat brenda 30 diteve.

Ne diten e hapjes se tenderit OE ”COMFORT” shpk eshte paraqitur prane zyrave te
Autoritetit Kontraktor dhe ka arritur te paraqese 17 (shtatembedhjete) mostra te mallrave qe
ofron.
Ne preventivin e paraqitur ne tender AK ka kerkuar blerjen e 48 (dyzet e tete) mallrave te
ndryshem me specifikime teknike perkatese.

 Eshte skualifikuar OE “FAT GROUP” shpk, per arsyet e meposhteme:

2.1.Te skualifikoje oferten e operatorit ekonomik “FAT GROUP” sepse Operatori
nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar
plotesimin e te gjithe kerkesave per kualifikim sic kerkohen ne shtojcat e DT.



KVO konstaton ne SPE se OE “FAT GROUP” , ka arritur te paraqese vetem nje
document qe eshte formulari I ofertes ekonomike.
OE “FAT GROUP” nuk ka paraqitur asnje dokumentacion tjeter per te provuar se
permbush kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “Alpha
Solutions Group” sh.p.k me oferte ekonomike 2 180 020 (dymilion e njeqind e tetedhjete mije
e njezet ) leke pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë SHA,UJESJELLSES KANALIZIME LIBRAZHD

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 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 06.06.2018.

Ankesa: PO nga OE “COMFORT” shpk

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 27.11.2019

KPP me vendimin nr.870/2018 , vendosi te mospranoje ankesen e paraqitur nga operatori
ekonomik “Comfort” shpk per proceduren e prokurimit me objekt “Materiale te ndryshme
hidraulike” me nr. reference REF-93369-11-08-2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

AGRON GEGA


