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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

janë paraqitur për të marrë pjesë 3(tre) operatorë ekonomike, me ofertën ekonomike për njësi 

sipas tabelës së mëposhtme:  

   

Nr. 
Emri i Operatorit Ekonomik 

ofertues 

NIPT i Operatorit 

Ekonomik 

Vlera pa tvsh e 

paraqitur ne leke 

1 
A.K.M Albanian Investment Group 

sh.p.k 
L72230026K 73,480,884.30 

2 Alen-co shpk K83213401M 
69,988,039.00 

3 “Ed Konstruksion” sh.p.k          K61625001I 
72,414,382.00 

 



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Ne kete faze te vleresimit verehet qe : 

1. Operatori ekonomik  ED KONSTRUKSION 

 

Per produktet me nr 1-32, 177-181, 186-197, 227-239, 250-263, 280-288, ne dokumentin teknik 

me emer 

“1.Rakorderi_PP_katalog_palaplast_+autorizim_prodhuesi+certifikata_uji_pijshim+iso_etj” dhe 

ne dokumentin teknik me emer “ .Autorizim_Palaplast_Ed” jane paraqitur perkatesisht katalogu 

dhe autorizimi nga kompania PALAPLAST S.p.A  per kompanine AMU dhe me pas kjo e fundit 

ka autorizuar kompanine ED konstruksion te marre pjese ne procedure. Autorizimi nga kompania 

PALAPLAST s.p.a per AMU nuk eshte dokument qe verteton se AMU shpk eshte distributori 

zyrtar per territorin e Shqiperise por nje autorizim prodhuesi ku AMU shpk ka te drejte te 

konkuroje me produktet e PALAPLAST S.p.A ,  prandaj AMU nuk ka te drejte te autorizoje 

kompanine ED Konstruksion per te marre pjese ne kete procedure. Rjedhimisht autorizimi I 

distributorit zyrtar nga AMU per ED Konstruksion ne dokumentin teknik me emer “ 

.Autorizim_Palaplast_Ed” eshte I pavlefshem dhe kriteri qe gjendet ne DST ku operatoret 

ekonomik duhet te paraqesin autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributori zyrtar nuk 

plotesohet per keto produkte.   Gjithashtu produktet e kesaj kompanie nuk I plotesojne specifikimet 

teknike pasi nuk eshte paraqitur asnje certifikate apo pjese katalogu qe te vertetohet 

perputhshmeria me standartet e kerkuara ne specifikimet teknike si psh: ISO 17885, ISO 1167-1, 

ISO 1167-4, ISO 3458, ISO 3501 dhe ISO 3503 (ose ekuivalente te tyre) etj, dhe standarti I filetimit 

ISO 7-1 ose ekuivalent. 

Per produktet me nr 167-171, 198-199, 202-203, 205-206, ne dokumentin teknik me emer “ 

Autorizim_distributori_Ucbeler-amu-ed”  dhe ne dokumentin teknik me emer 

“Katalog_fasheta_retjAutorizim__certifikate_uji_pijshem_etj “ jane paraqitur perkatesisht 

autorizimi dhe katalogu nga kompania Ucbeyler Altyapi Aritma A.S per kompanine AMU dhe me 

pas kjo e fundit ka autorizuar kompanine ED konstruksion te marre pjese ne procedure. Autorizimi 

nga kompania Ucbeyler Altyapi Aritma A.S per AMU nuk eshte autorizim distributori zyrtar per 

territorin e Shqiperise pasi ne te nuk specifikohet ne asnje rast qe kjo kompani eshte distributor I 

prodhuesit Ucbeyler Altyapi Aritma A.S  ose nje marreveshje midis kompanise AMU dhe 

kompanis Ucbeyler Altyapi Aritma A.S  ku te kete nje marreveshje dy paleshe per te autorizuar 

palet e treta. prandaj   nuk ka te drejte te autorizoje kompanine ED Konstruksion per te marre pjese 

ne procedure. Rjedhimisht autorizimi I distributorit zyrtar nga AMU per ED Konstruksion ne 

dokumentin teknik me emer “Autorizim_distributori_Ucbeler-amu-ed” eshte I pavlefshem. Per 

produktet e siper permendura mund te themi se nuk eshte paraqitur asnje certifikate qe verteton se 

keto produkte mund te perdoren ne kontakt me ujin e pijshem pasi certifikata WRAS e paraqitur 

ne dokumentin teknik me emer  “Katalog_fasheta_retjAutorizim__certifikate_uji_pijshem_etj” 



nuk mban emrin e prodhuesit Ucbeyler Altyapi Aritma A.S por emrin e nje kompanie tjeter me 

emer COMPOUNDS AG. Ndermjet kompanise COMPOUNDS AG dhe kompanise Ucbeyler 

Altyapi Aritma A.S nuk eshte paraqitur asnje certifikate apo autorizim qe te vertetohet lidhja midis 

ketyre 2 kompanive. 

Per produktet me nr. 97-102, 110-141, 207-212, 214, 217-222, 264-279, ne dokumentin teknik me 

emer “Katalog_xingato_iso+autorizim_fabrike” dhe ne dokumentin teknik me emer 

“Autorizim_distributori-_Hebei_ed” jane paraqitur jane paraqitur perkatesisht katalogu dhe 

autorizimi nga kompania Hebei Kingmetal Flange and Fitting Manufacturing Co.,Ltd per 

kompanine AMU dhe me pas kjo e fundit ka autorizuar kompanine ED konstruksion te marre pjese 

ne procedure. . Autorizimi nga kompania Hebei Kingmetal Flange and Fitting Manufacturing 

Co.,Ltd per AMU nuk eshte autorizim distributori zyrtar per territorin e Shqiperise pasi ne te nuk 

specifikohet ne asnje rast qe kjo kompani eshte distributor I prodhuesit Hebei Kingmetal Flange 

and Fitting Manufacturing Co.,Ltd,  prandaj AMU nuk ka te drejte te autorizoje kompanine ED 

Konstruksion per te marre pjese ne procedure. Rjedhimisht autorizimi I distributorit zyrtar nga 

AMU per ED Konstruksion ne dokumentin teknik me emer “ Autorizim distributori-_Hebei_ed ” 

eshte I pavlefshem. Gjithashtu produktet e kesaj kompanie nuk I plotesojne specifikimet teknike 

pasi nuk eshte paraqitur asnje certifikate apo pjese katalogu qe te vertetohet perputhshmeria me 

standartet e kerkuara ne specifikimet teknike si psh: EN10242, ISO228/1 (ose ekuivalent). Per keto 

produkte nuk mund te verifikohet as pesha, as temperatura dhe presioni I punes dhe as shtresa e 

zinkut mbi te cilat eshte perdorur, sic jane kerkuar ne specifikimet teknike. Certifikata e ujit te 

pijshem e paraqitur per keto produkte nga kompania e certifikimeve Truesdail Laboratories, INC 

ne dokumentin teknik me emer 

“ap_Certifikate_uji_pijshme_xingato+certifikate_uje_i_pijshme_maeriale_HDPE_Elektrofuzive

”konsiderohet e pavlefshme pasi ne te nuk egziston asnje vule e kesaj kompanie dhe asnje firme e 

personit pergjegjes te kesaj kompanie. 

Per produktet me numer 294-313, ne dokumentin teknik me emer 

“AUTORIZIME_PRODHUESISH_BORFIT-KONTI-Certifikata_per_uje_te_pijshem” eshte 

paraqitur dhe autorizimi nga kompania Konti Hidroplast per kompanine AMU dhe me pas kjo e 

fundit ka autorizuar kompanine ED konstruksion te marre pjese ne procedure. Autorizimi nga 

kompania Konti Hidroplast per AMU nuk eshte autorizim distributori zyrtar per territorin e 

Shqiperise pasi ne te nuk specifikohet ne asnje rast qe kjo kompani eshte distributor I prodhuesit 

Konti Hidroplast,  prandaj AMU nuk ka te drejte te autorizoje kompanine ED Konstruksion per te 

marre pjese ne procedure me produktet e kesaj kompanie prodhuese. Rjedhimisht autorizimi I 

distributorit zyrtar nga AMU per ED Konstruksion ne dokumentin teknik me emer “ 

Autorizim_amu-ed-konti” eshte I pavlefshem dhe kompania ED Konstruksion nuk ka te drejte te 

konkuroje me produktet e kompanise Konti Hidroplast. Gjithashtu per Tubat HDPE eshte kerkuar 

certifikate e cila verteton se keto tuba jane sipas standartit EN 12201-2 ose ekuivalent. Ky standart 

eshte permendur ne katalogun e kompanise Konti Hidroplast por nuk eshte paraqitur asnje 

certifikate nga institucionet e akredituara perkatese per te vertetuar se keto tuba HDPE jane sipas 



ketij standarti apo sipas cdo standarti ekuivalent me te. Per produktet me nr. 90-96, 143-154, ne 

oferten teknike thuhet se keto produkte jane ofruar nga kompania Cav. Uff. Giacomo Cimberio 

S.p.A nderkohe qe nuk eshte paraqitur asnje dokument sic jane kerkuar ne kriteret e kesaj 

procedure. Per keto produkte mungojne autorizimi I prodhuesit, katalogu apo pjese te tij ne menyre 

qe te vertetohet se keto produkte I plotesojne specifikimet teknike dhe certifikata e ujit te pijshem 

qe te vertetoje se keto produkte jane te pershtatshme per tu perdorur ne kontakt me ujin e pijshem. 

Pra per keto produkte nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne dst. Per produktet me nr. 142 

ne dokumentin teknik me emer “ED_OFERTA_TEKNIKE” thuhet se keto produkte jane ofruar 

nga kompania Standart Civata Ticaret VE Sanayi A.S nderkohe qe nuk eshte paraqitur asnje 

dokument sic jane kerkuar ne kriteret e kesaj procedure. Per keto produkte mungojne autorizimi I 

prodhuesit, katalogu apo pjese te tij. Pra per keto produkte nuk ka paraqitur asnje dokument te 

kerkuar ne dst.Per produktet me nr 213, ne dokumentin teknik me emer 

“Autorizim_prodhuesi_katalogje_PPR_bronx_saracineska” eshte paraqitur autorizimi nga 

kompania Tubiplast Italy Srl  per kompanine AMU dhe me pas kjo e fundit ka autorizuar 

kompanine ED konstruksion te marre pjese ne procedure. Autorizimi nga kompania Tubiplast Italy 

Srl per AMU nuk eshte autorizim distributori zyrtar per territorin e Shqiperise pasi ne te nuk 

specifikohet ne asnje rast qe kjo kompani eshte distributor I prodhuesit Tubiplast Italy Srl ,  prandaj 

AMU nuk ka te drejte te autorizoje kompanine ED Konstruksion per te marre pjese ne procedure. 

Rjedhimisht autorizimi I distributorit zyrtar nga AMU per ED Konstruksion ne dokumentin teknik 

me emer “ Autorizim_distributori_amu_Tubi__ED” eshte I pavlefshem. Per produktet me nr. 49-

52 ne dokumentin teknik me emer “Elektroda_gure_fleskibel_katalog__autorizim_prodhuesi” 

eshte paraqitur autorizimi nga kompania Moment Industry  per kompanine AMU dhe me pas kjo 

e fundit ka autorizuar kompanine ED konstruksion te marre pjese ne procedure. Autorizimi nga 

kompania Moment Industry per AMU nuk eshte autorizim distributori zyrtar per territorin e 

Shqiperise pasi ne te nuk specifikohet ne asnje rast qe kjo kompani eshte distributor I prodhuesit 

Moment Industry,  prandaj AMU nuk ka te drejte te autorizoje kompanine ED Konstruksion per 

te marre pjese ne procedure. Rjedhimisht autorizimi I distributorit zyrtar nga AMU per ED 

Konstruksion ne dokumentin teknik me emer “ Autorizim_distributori_-ED_-amu_Moment” eshte 

I pavlefshem.  Per produktet me nr.50 jane ofruar elektroda ndryshe nga elektrodat e kerkuara si 

ne preventiv dhe specifikime teknike. Persa I perket elektrodave te inoxit , elektrodat e ofruara 

kane nje perberje karboni me te ulet sesa elektrodat e kerkuara. Per produktet me nr.49 po ashtu 

nuk jane ofruar elektroda sic jane kerkuar ne preventiv dhe ne specifikimet teknike pasi: Karboni 

eshte kerkuar nga 0.65-0.72% ndersa perberja e karbonit ne elektrodat e ofruara eshte 0.14%; 

Mangani eshte kerkuar nga 1.45-1.5% ndersa perberja e manganit ne elektrodat e ofruara eshte 

0.9% etj. Ne lidhje me produktin me nr.52 nuk eshte paraqitur asnje katalog. 

 

Si perfundim, operatori ekonomik pjesmarres Ed Konstruksion nuk ploteson kriteret e meposhtme 

per kualifikim: 

Nuk jane plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim ne DST 



2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogun e prodhuesit për mallin që ofron ose test 

raporte, ku te vertetoje perputhjen e plotë te mallrave qe ofron me specifikimet teknike te kerkuara.  

2.3.3OperatoriEkonomikduhettëparaqesëautorizimprodhuesioseautorizimngadistributoriiautorizu

ar per mallrat objekt prokurimi. Ne rast paraqitje te autorizimit nga distributori, OE duhet te 

paraqese dokumentacionin per te vertetuar se subjektit ne fjale eshte distributor zyrtar. Autorizimi 

duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesitsi: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme 

per autoritetinkontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij. 

2.3.6Operatori ekonomik, në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesë mostra të të gjithe 

mallrave që ofron, që duhet të përmbushin te gjithe specifikimet teknike. Mosdorëzimi I mostrave 

në momentin e hapjes së ofertave ose mosperputhja e mallrave te ofruar me mostrat e paraqitura, 

është kusht për skualifikim. 

2.3.9Te gjitha mallrat qe kane kontakt me ujin e pijshem duhet të kenë certificate të aprovimit për 

përdorimin per ujë të pijshëm te vlefshme (p.sh DVGW, WRAS ose ekujvalente me keto) nga të 

paktën 1 institucion kombetare, nderkombetare ose institucione te pavarura certifikuese/testuese 

per te gjithe produktet qe kane kontakt me ujin e pijshem. 

 

2. Operatori ekonomik AKM 

OE nuk ka plotesuar kriterin e pergjithshem per te kualifikimin Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 

3  

Nuk jane plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim ne DST 

2.2.2 -operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 

2020, 2021) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. në rast se operatori ekonomik është 

në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të 

shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga 

auditues ligjorë ose shoqëri audituese. kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance nuk 

ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

2.2. 3 -Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 

2021 sipas këste vetë parashikuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006”Për sistemin e 

taksavevendore” I ndryshuar; 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të 

vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate. Për të vërtetuar përvojën e mëparshme 

të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme: a) për përvojën e 

mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të 

lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i 



përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit 

në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, b) për përvojën e 

mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore 

të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet 

tatimore, ku shënohen datat  

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te disponoje te pakten nje mjet transporti me vinc ne pronesi ose 

me qera me kapacitetmbajtesnga 6 ton deri ne 10 ton. Përmjetetqëshënohennëregjistrapublikë, 

kurjanënëpronesi, duhettëparaqitet: a) dokumentiqëvërtetonpronësinë (çertifikatën e 

pronësisësëmjetitrrugor); b) dokumentiqëvertetonregjistrimin e mjetit (lejeqarkullimi); c) 

çertifikata e vlefshme e kontrollitteknik (SGS); ç) siguracioni (polica e sigurimit) I vlefshëm I 

mjetit; Kur janë me qera, duhettëparaqitet: a) kontratanoteriale e qerasë; b) 

dokumentiqëvërtetonregjistrimin e mjetit (lejeqarkullimi); c) çertifikata e vlefshme e 

kontrollitteknik (SGS); ç) siguracioni (polica e sigurimit) I vlefshëm I mjetitdhefototemjetit . Për 

përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë sipas kësteve të 

parashikuara në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të 

DST-së objekt prokurimi.Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërt 

2.3.6 Operatori ekonomik, në momentin e hapjes së ofertave, duhet të paraqesë mostrat e të gjith 

mallrave që ofron, që duhet të përmbushin te gjithe specifikimet teknike. Mos dorëzimi I mostrave 

në momentin e hapjes së ofertave ose mosperputhja e mallrave te ofruar me mostrat e paraqitura, 

është kusht për skualifikim. 

2.3.9 Te gjitha mallrat qe kane kontakt me ujin e pijshem duhet të kenë certifikatetën ae provimit 

për përdorimin per ujë të pijshëm tevlefshme (p.sh DVGW, WRAS oseekujvalente me keto) nga 

të paktën 1 institucion kombetare, nderkombetare ose institucionet e pavarura certifikuese/testuese 

per te gjithe produktet  qe kane kontakt me ujin e pijshem. 

Perfundimisht nga KVO  skualifikohen për të vazhduar më tej procedurat e prokurimit operatorët 

ekonomike : “A.K.M Albanian Investment Group sh.p.k” dhe ““Ed Konstruksion” sh.p.k”. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE ALEN CO SHPK  me nipt 

K83213401M adresa Zharrez Fier, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 69,988,039.00 

(gjashtedhjete e nente milion e nenteqind e tetedhjete e tete mije e tridhjete e nente)leke pa 

tvsh është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ADMINISTRATORI 

Leli Kaja  


