
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr._________ Prot. Elbasan, më 15.04.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: “Alen - Co” sh.p.k
Nipt :K 83213401 M

Adresa: Fier ZHAREZ Rruga Fier-Berat Km. 10,

Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i pare.

Procedura e prokurimit:Procedure e hapur (mallra)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51285-02-21-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje material hidraulike per vitin 2020”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike [02.03.2020] [8]

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. “A.M.U” sh.p.k.me Nipt: K 14229201 F

Vlera e paraqitur në proçeduren e prokurimit është 28.172.445 (njezet e tetemilion e njeqind e
shtatedhjete e dymije e katerqind e dyzet e pese) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej
33.806.934 (tridhjete e tremilion e teteqind e gjashtemije e nenteqind e tridhjete e kater) lekë
(me tvsh).

2. “Alen - Co” sh.p.k. me Nipt: K 83213401 M

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 34.581.080 (tridhjete e katermilion e
peseqind e tetedhjete e njemije e tetedhjete) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 41.497.296
(dyzet e njemilion e katerqind e nentedhjete e shtatemije e dyqind e nentedhjete e gjashte) lekë
(me tvsh).

3. “Rrapi Myzeqari” sh.p.k me Nipt: K 44327401 O

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 0 (zero)lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate
prej 0 (zero) lekë (me tvsh).



4. “W. Center” shpk me Nipt: K 63029402 A

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 0 (zero) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate
prej 0 (zero) lekë (me tvsh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Ofertuesi “A.M.U” sh.p.k, nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte tekniko-ligjor pasi
OE nuk permbush kriteret si me poshte; Pika2.3.1 e kapacitetit teknik “Furnizime te meparshme
te ngjashme me nje vlere prej 40% te fondit limit te objektit te prokurimit, te realizuar gjate tre
viteve te fundit te aktivitetit te operatorit, vertetuar me dokumentacionin vertetues si me poshte:
-Si dëshmi për përvojën e mëparshme operatoret ekonomik ofertues duhet te paraqesin vërtetime
të lëshuara nga një ent publik dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe
sasitë e mallrave të furnizuara.
-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm
fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara”.
Operatori ekonomik nuk ka dorëzuar kontrate dhe vërtetim realizimi per faturat e TVSH per
Bleresit Ujesjelles Kanalizime Permet, Ujesjelles Kanalizime Kukes, Ujesjelles Kanalizime
Shkoder. Per furnizime ten gjajshme me subjektet private vlera e realizuar nuk eshte sa 40% e
fondit limit. Pra nuk plotëson 40% te fondit limit me realizime.

Pika2.3.4 e kapacitetit teknik “Operatori ekonomike duhet te disponoje te pakten nje mjet
transporti me vinc ne pronesiose me qera me kapacitet mbajtes nga 6 ton deri ne 10 ton”.
Operatori Ekonomik kaparaqitur dokumentacion vetëm per nje mjet deri ne 3.5 ton.

Pika 2.3.5 e kapacitetit teknik “Prodhuesi i mallit duhet të jetë i çertifikuar për sistemin e
menaxhimit të cilësisë me çertifikatë ISO 9001:2015 (Ose ekuivalent) për prodhimin e mallrave
objekt prokurimi. Certifikata duhet te jete e vlefshme.”
Operatoriekonomiknukkaparaqiturcertifikata ISO 9001:2015 per tegjithaproduktet e kërkuara.

Pika2.3.6 kapacitetitteknik
“OperatoriEkonomikduhettëparaqesëautorizimprodhuesioseautorizimngadistributoriiautorizuar
per mallrat objektprokurimi. Ne rastparaqitjeteautorizimitngadistributori, OE
duhetteparaqesedokumentacionin per tevertetuar se subjekti ne fjaleeshte distributor zyrtar.
Autorizimiduhettejeteileshuarbrenda 3 vitevetefundit”.
OperatoriekonomikkasjelleautorizimprodhuesiZiggiottoicilieshtelëshuar ne vitin 2010
pranukpërmbushkushtintejetelëshuarbrenda 3 vitevetefundit.
OperatoriekonomikkasjelleautorizimngaPalaplasticilieshte me objekttepërcaktuartenderimi
“Tender number: R E F -3 999 5 -10- 1 7- 2 019”
OperatoriekomomikkasjelleautorizimngaTuran -Borfittecilitikambaruarafati ne vitin 2019.
OperatoriekonomikkasjelleautorizimngaKlepsanporautorizimitimungonfaqja e pare
kupërcaktohetafati.

Pika2.3.7 e kapacitetitteknik “Operatoriekonomik, nëmomentin e hapjessëofertave,
duhettëparaqesëmostratëtëgjithemallraveqëofron,
qëduhettëpërmbushintegjithespecifikimetteknike. Mosdorëzimiimostravenëmomentin e



hapjessëofertaveosemosperputhja e mallraveteofruar me mostrat e paraqitura,
ështëkushtpërskualifikim.
Operatoriekonomiknukkasjellemostratetegjithëmallraveqeofron.

Pika2.3.12 e kapacitetitteknik“Ofertuesiduhettëparaqesedokumentin e titulluar “OfertëTeknike”
iparaqiturngaAutoritetiKontraktor ne formën e njëtabele (pjesë e
dokumentacionittëspecifikimeveteknike), kërkesat e
tëcilitduhettëplotësohenrigorozishtngaOfertuesipërtëgjithëartikujt e Listës. Dokumenti
“Ofertëteknike” duhettëpërmbajëtëdhënatsimëposhtë:
Nr. I produktit, Emertimiiproduktit, Emri I kompaniseprodhuese, Emri I katalogut, KOD I
produktitosenr. Faqesne katalogosedok e noterizuar, Shenimsqarues”

Plotesimiigabuarosemosplotesimiiofertesteknike per njeosedisaprodukteperbenkusht per
skualifikim.
OperatoriEkonomikkaparaqiturOferteTeknike e
cilanukparaqetinformaciontesaktepasidisangaproduktetnukekzistojnë ne këtokatalogje,
Oeperatori ekonomik ka paraqitur formularin e ofertes ku ofron çmimin prej 28.172.445 (njezet
e tetemilion e njeqind e shtatedhjete e dymije e katerqind e dyzet e pese) lekë(pa tvsh) dhe me
vlerëkontrateprej 33.806.934 (tridhjete e tremilion e teteqind e gjashtemije e nenteqind e
tridhjete e kater) leke(me tvsh), ndaj komisioni i vlerësimit te ofertave vendosi ta refuzoje
oferten.

2. Ofertuesi “Rrapi Myzeqari” sh.p.k., nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte tekniko- ligjor
si dhe nuk ka paraqitur formularin e ofertes, ndaj komisioni i vlerësimit te ofertave vendosi ta
refuzoje oferten.

3.Ofertuesi “W. Center” sh.p.k., nuk ka paraqitur dokumentacion te sakte tekniko- ligjor si dhe
nuk ka paraqitur formularin e ofertes, ndaj komisioni i vlerësimit te ofertave vendosi ta refuzoje
oferten.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik ““Alen - Co”

sh.p.k. me Nipt: K 83213401 M ka paraqitur dokumentacion te sakte si dhe kaparaqitur oferten

ekonomike: Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 34.581.080 (tridhjete e

katermilion e peseqind e tetedhjete e njemije e tetedhjete) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 41.497.296 (dyzet e njemilion e katerqind e nentedhjete e shtatemije e dyqind e nentedhjete

e gjashte) lekë (me tvsh) oferta është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë AK :Sha Ujesjelles Kanalizime Elbasan sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 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 02 .04 .2020.

Ankesa: ka ose jo_: NUK KA PATUR ANKESA.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADMINISTRATORI
LUAN DERVISHI


