
REPUBLIKA E SHQIPERISË
SH.A UJËSJELLËSI PEQIN

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data
27.11.2018

Për: Operatorin ekonomik: “ASI-2A CO” sh.p.k.
Adresa : Lagjja Konferenca e Pezes, Kryqezimi i rrugeve Mujo Ulqinaku dhe Besnik
Shehu, Banesa nr2., Fier, Nipt. K53002402C

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-92813-11-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Hipoklorit Kalciumi”, me fond limit: 1,650,000 lekë
(njëmilion e gjashtëqind e pesëdhjetëmijë) pa Tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i SH.A
Ujësjellësit Peqin për vitin 2018, dhe me afat nga data e lidhjes te kontrates deri me 31.12.2018,
sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [12.11.2018] [45]

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. “Albania Distribution Chem” sh.p.k. L82203011N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: Nuk ka paraqitur formularin e ofertës ekonomike

2. “Artur Goga” p.f. L61306083A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,490,000 lekë (njëmilion e katërqind e nëntëdhjetëmijë) pa Tvsh

3. “ASI-2A CO” sh.p.k. K53002402C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,630,000 lekë (njëmilion e gjashtëqind e tridhjetëmijë) pa Tvsh

4. “ATLANTIK 3” sh.p.k. K22218003V



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,650,000 lekë (njëmilion e gjashtëqind e pesëdhjetëmijë) pa Tvsh

5. “Denis Goga” p.f. L41722023C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,510,000 lekë (njëmilion e pesëqind e dhjetëmijë) pa Tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.” Albania Distribution Chem” sh.p.k. L82203011N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nga verifikimi rezulton se: - dokumentacioni administrativo-ligjor-kualifikues i paraqitur nga
OE “ Albania Distribution Chem” nuk eshte i plote dhe nuk perputhet plotesisht me kerkesat e
Kritereve te Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, përkatësisht
për arsyet e mëposhtme:
- OE ”Albania Distribution Chem“ nuk ka dorezuar/paraqitur asnje prej dokumentacionit
administrativo-ligjor-kualifikues te kerkuar, ne Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit dhe ne
Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, gje qe eshte ne kundershtim me kerkesat e kerkuar ne Kriteret
e Pergjithshme dhe Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne DT te tenderit “Blerje
hipoklorit kalciumi”.

2. “Artur Goga” p.f. L61306083A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) OE “Artur Goga“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.2.2, të pikes 2.2 ”Për kapacitetin ekonomik dhe
financiar” te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Kopjet e vertetuara te bilanceve per vitin
2017, të paraqitura pranë drejtorise rajonale tatimore përkatëse dhe të konfirmuara nga ky
autoritet“, per arsye se nuk ka paraqitur bilancin e shoqërisë per vitin 2017.
b) OE “Artur Goga“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.3.1, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik” te
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Kontrata per furnizime të ngjashme në një vlerë ne masen
rreth 40 % te fondit limit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit“, per
arsye se nuk ka paraqitur kontrata per furnizime të ngjashme ose/dhe fatura tatimore te shitjes në
një vlerë ne masen rreth 40 % te fondit limit, të realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit
të operatorit.
c) OE “Artur Goga“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.3.3, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik” te
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Flete analize leshuar nga organet kopetente shqiptare, qe
verteton se malli objekt kontrate, (Hipoklorit Kalciumi) ploteson cilesine dhe parametrat e
kerkuar per kete procedure prokurimi“, per arsye se nuk ka paraqitur flete analize të leshuar nga
organet kopetente shqiptare, qe verteton se malli objekt kontrate, (Hipoklorit Kalciumi) ploteson
cilesine dhe parametrat e kerkuar per kete procedure prokurimi.

3. “Denis Goga” p.f. L41722023C



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
a) OE “Denis Goga“ p.f. nuk ka plotesuar dhe paraqitur shtojcën 6 ”Deklarate mbi permbushjen
e specifikimeve teknike”.
b) OE “Denis Goga“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.2.2, të pikes 2.2 ”Për kapacitetin ekonomik
dhe financiar” te Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Kopjet e vertetuara te bilanceve per vitin
2017, të paraqitura pranë drejtorise rajonale tatimore përkatëse dhe të konfirmuara nga ky
autoritet“, per arsye se nuk ka paraqitur bilancin e shoqërisë per vitin 2017.
c) OE “Denis Goga“ p.f. nuk ploteson kriterin 2.3.3, të pikes 2.3 ”Për kapacitetin teknik” te
Kritereve të Vecanta të Kualifikimit “Flete analize leshuar nga organet kopetente shqiptare, qe
verteton se malli objekt kontrate, (Hipoklorit Kalciumi) ploteson cilesine dhe parametrat e
kerkuar per kete procedure prokurimi“, per arsye se nuk ka paraqitur flete analize të leshuar nga
organet kopetente shqiptare, qe verteton se malli objekt kontrate, (Hipoklorit Kalciumi) ploteson
cilesine dhe parametrat e kerkuar per kete procedure prokurimi,

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “ASI-2A CO”
sh.p.k., me adresë : Lagjja Konferenca e Pezes, Kryqezimi i rrugeve Mujo Ulqinaku dhe
Besnik Shehu, Banesa nr2., Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
1,630,000 lekë (njëmilion e gjashtëqind e tridhjetëmijë) pa Tvsh / pikët totale të marra
[_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Ujësjellësi sh.a. Peqin, me
adresë: Lagja “Teqe”, Peqin, (Njesia e Prokurimit), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [1,650,000 lekë (njëmilion e gjashtëqind e pesëdhjetëmijë], 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 19.11.2018.

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

ADMINISTRATORI EKZEKUTIV

/ Nazmi TOLI /




