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REPUBLIKA E SHQIPERISE
SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER

Nr.______Prot Fier, më _____/_____/2020

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin “Blerje Matesash Mekanik Uji ½

dhe matesa uji 1* ½ dhe aksesore te ndryshem” vene ne dispozicion nga buxheti i
shtetit

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER

[Data 07/01/2020]

Për: O.E. ALPHA SOLUTIONS GROUP SHPK NIPT L63620402 U

Adresa: Lgj.’29 nentori,rruga Pinallopi Piro Fier

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur, me mjete elektronike”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-31954-07-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Matesash Mekanik Uji ½ dhe matesa uji 1* ½
dhe aksesore te ndryshem” vene ne dispozicion nga buxheti i shtetit

Afati kohor për ekzekutimin: 5 muaj nga momenti i 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  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë 5 (PESE) operatorë ekonomikë me vleren

përkatësisht të ofruar:

1. Oferta Elektronike e shoqerise NOVAMAT SHPK NIPT K81615002O

Vlera (me numra dhe fjale): 8.905.400 ( tete milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e katerqind ) leke pa
tvsh

2. Oferta Elektronike e shoqerise AMU SHPK NIPT K14229210F

Vlera (me numra dhe fjale): 7.854.950( shtate milion e teteqind e pesedhjete e kater mije e nenteqind e
pesedhjete) leke pa tvsh

3. Oferta Elektronike e shoqerise ZEQIRI SHPK NIPT J 67902827 A

Vlera (me numra dhe fjale): 7.430.000 ( shtate milion e katerqind e tridhjete mije ) leke pa tvsh

4. Oferta Elektronike e shoqerise ALPHA SOLUTIONS GROUP SHPK NIPT L63620402
U

Vlera (me numra dhe fjale): 9.481.570 (nente milion e katerqind e tetedhjete e nje mije e peseqind e
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shtatedhjete ) leke pa tvsh.

5. Oferta Elektronike e shoqerise FAT -GROUP SHPK NIPT L43428401 V

Vlera (me numra dhe fjale): 6.781.000 (gjashte milion e shtateqind e tetedhjetet e nje mije ) leke pa tvsh

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: KA

1. Oferta Elektronike e shoqerise ZEQIRI SHPK NIPT J 67902827 A

Vlera (me numra dhe fjale): 7.430.000 ( shtate milion e katerqind e tridhjete mije ) leke pa tvsh
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta ekonomike -tekniko-ligjore ne sistemin elektronik, konkretisht:
2.3.8. Certifikate qe te vertetoje se eshte rezistente ndaj rrezeve UV. Te gjitha keto certifikata te jene te
leshuara nga institucione kompetente te pavarura certifikues/testues ose certifikata të jene te lëshuara
nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Ne rast se OE nuk eshte prodhues, pranohet dhe nje vetdeklarim nga OE ofertues qe ne kete rast furnizuesi eshte
conform standarteve (duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme
per autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij).

2.3.10. 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.

Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një
dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER PERMENDURA

2. Oferta Elektronike e shoqerise NOVAMAT SHPK NIPT K81615002O

Vlera (me numra dhe fjale): 8.905.400 ( tete milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e katerqind ) leke pa
tvsh
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta ekonomike -tekniko-ligjore ne sistemin elektronik, konkretisht:
2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  
4- Operatori ekonomik duhet te paraqese analize cmimi te detajuar per te gjithe zerat e sherbimeve ne

preventive, (kjo vlen edhe ne rastet e bashkimit te operatoreve, secili operator sipas perqindjes se furnizimit qe do
te kryej dhe te kontrates se bashkepunimit).

2.3.2 Operatori ekonomik duhet te paraqesë:

a) Katalogjet teknike të përkthyera në gjuhën shqipe vetem per pjeset e permendura ne preventive.

b)operatori ekonomik duhet te paraqese manualet e perdorimit e matesave te ofruar.

2.3.6.Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese autorizim prodhuesi ose distributori zyrtare per mallrat objekt
prokurimi, kjo e vertetuar nepermjet dokumentave orgjinal ose noterizuar si perfaqesues i kompanise prodhuese per te
gjithe mallin/mallrat objekt prokurimi.Ne rast paraqitje autorizimi distributori, OE duhet te paraqesi nje leter
angazhim ose akt marreveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre ne kohen e zhvillimit te
tenderit.Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme
per autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.

Ne rast se OE nuk eshte prodhues, pranohet dhe nje vetdeklarim nga OE ofertues qe ne kete rast furnizuesi eshte
conform standarteve (duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme
per autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij).

2.3.10. 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
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ofertave, është kusht për skualifikim.
2.3.8. Certifikate qe te vertetoje se eshte rezistente ndaj rrezeve UV. Te gjitha keto certifikata te jene te leshuara nga institucione
kompetente te pavarura certifikues/testues ose certifikata të jene te lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar
nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Ne rast se OE nuk eshte prodhues, pranohet dhe nje vetdeklarim nga OE ofertues qe ne kete rast furnizuesi eshte conform standarteve (duhet te
permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme per autoritetin kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij).

Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk
përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të
rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER PERMENDURA

3. Oferta Elektronike e shoqerise FAT -GROUP SHPK NIPT L43428401 V

Vlera (me numra dhe fjale): 6.781.000 (gjashte milion e shtateqind e tetedhjetet e nje mije ) leke pa tvsh
Refuzhet pasi eshte vlere anomalisht e ulet si dhe analiza e detajuar e cmimit bazuar mbi nje peratore ekonomk
i cili nuk eshte permendur ne asnje prej deklaratave,autorizim prodhuesi se distributori. Per kete arsye kjo
analize cmimi nuk eshte bindese

Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një
dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER PERMENDURA
Nga ana e KVO i eshte derguar shkrese operatorit ekonomik,bashkangjitur jane korrespondencat

4. Oferta Elektronike e shoqerise AMU SHPK NIPT K14229210F

Vlera (me numra dhe fjale): 7.854.950( shtate milion e teteqind e pesedhjete e kater mije e nenteqind e
pesedhjete) leke pa tvsh

Ne baze te vendimit shkreses se ardhur nga Komisionii Prokurimit Publik nr.784/1 prot.dt.17.12.2019
ardhur prane sh.a.Ujesjelles-Kanalizime Fier me dt.20.12.2019 nr.786 prot. Mbi skualifikimin e operatorit
“AMU” per shkak te mungeses se katalogut te prodhuesit per te gjithe mallrat objekt prokurimi te
percaktuara nga autoriteti kontraktor ne shtojcen nr.12, nuk ka paraqitur kataloge per te gjithe artikujt e
kerkuar ne prokurim sipas preventivit.

Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në
këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një
dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER PERMENDURA

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ALPHA SOLUTIONS

GROUP SHPK NIPT L63620402 U me adrese: Lgj.’29 nentori,rruga Pinallopi Piro Fier, se
oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme 9.481.570 (nente milion e katerqind e tetedhjete e nje mije e

peseqind e shtatedhjete ) leke pa tvsh., është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles-Kanalizime Fier, Lagja Lagja “1 Maj” ,

Rruga “Tasi Dema” Tel:034/504109 , email- info@ukf.al, sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të

këtij njoftimi.
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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 ( ), 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 26. 12 .2019.

Ankesa: ka ose jo, - Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Piro NDREU
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