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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

 UJËSJELLËS – KANALIZIME  
SHKODËR SH.A  

 
 

Nr .……..Prot.                                                                                   Shkoder, me ___/___/2021 

                                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[07.09.2021] 

 

Drejtuar: Shoqerise “VASAA ’, adresa: L”Kryengritja e Fierit”, Fier 

Procedura e prokurimit: E Hapur e Thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca: 02031-07-30-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti “Blerje materiale elektrike”  

 Sasitë: 

  

Nr Emertimi Njesia  Sasia 

1 

Automat mbrojtje motorri 250 A 

4P  cope 1 

2 Start llambe cope 10 

3 Drozel  cope 15 

4 Klema lidhese cope 20 

5 Kontaktor 125A  cope 3 

6 Sensor drite cope 30 

7 Prese hidraulike per kabull  cope 1 

8 Llamba sinjali per panel cope 30 

9 Terminale kabulli cope 50 

10 Terminale kabulli cope 50 

11 Llamba ekonomike cope 50 

12 Terminale kabulli cope 50 



13 Shkarkuesa 3 fazor cope 20 

14 Salvomotor  20-63 A cope 8 

15 Salvomotor  63-90 A cope 8 

16 Bashkues bakri  cope 25 

17 Bashkues bakri  cope 25 

18 

Transformator tensioni 24V DC 

200 W  cope 2 

19 Starter serie cope 50 

20 

Elektromotor per pompe zhytese 

37kw uje I pishem cope 2 

21 Izolant cope 20 

22 Llamba Prozhektori  cope 15 

23 Automat me mbrojte cope 1 

24 

Automat me mbrojtje motorri 

125A  cope 5 

25 Kabull ml 50 

26 Kabull ml 30 

27 

Rele termike+Kontaktor CTX3 

400A 3 polar set 1 

28 Prozhektor+llambe  cope 10 

29 Bashkues bakri cope 25 

30 Siguresa tubolare cope 30 

31 Siguresa tubolare cope 30 

32 Siguresa tubolare cope 15 

33 Siguresa tubolare cope 15 

34 Dare elektrike  cope 1 

35 

Siguresa 630A per bazament 

paneli  cope 3 

36 Siguresa 160A cope 3 

37 Terrometer digital cope 1 

38 Tub plastik kurrogato ml 50 

39 Tub  kurrogato ml 100 

40 Megger digital cope 1 

41 Klema lidhese cope 10 

42 Terminale kabulli cope 50 

43 Klema lidhese cope 50 

44 Klema lidhese cope 50 

45 Sonde niveli ujrave te zeza cope 1 

46 Surge Protective device og signal cope 2 



47 Transformator rryme per panel cope 3 

48 Inverter frekuence komplet 1 

  

 

    
  

 

    
 

Kohëzgjatja e kontratës: 15 dite nga data e lidhjes se kontrates 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike date 09.08.2021, nr.119 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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: 

 

1.    ALEN-CO                                                                                   K83213401M 

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Vlera 2.789.550 ( Dy milion e shtateqind e tetedhjete e nente mije e peseqind e pesedhjete) leke 

pa TVSH 

2.    VASAA                                                                                       J62903470T 

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Vlera 3.110.750 ( Tre milion e njeqind e dhjete mije e shtateqind e pesedhjete) leke pa TVSH 

 

3.    ALPHA SOLUTIONS GROUP                                                L63620402U 

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    



Vlera 3.324.980 ( Tre milion e treqind e njezet e kater mije e nenteqind e tetedhjete) leke pa 

TVSH 

 

4.    GENTIAN HORIETI                                                                  K31427013J 

     Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it    

Vlera 3.750.850 ( Tre milion e shtateqind e pesedhjete mije e teteqind e pesedhjete) leke pa 

TVSH 

5.    EDICO GROUP                                                                           L82118039C 

     Emri i plotë i shoqërisë                               numri i NIPT-it    

Vlera 3.854.292 ( Tre milion e teteqind e pesedhjete e kater mije e dyqind e nentedhjete e dy) 

leke pa TVSH 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.    ALEN-CO                                                                                   K83213401M 

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Arsyet e meposhtme: 

Per artikullin me nr.rend 20 shtojca nr. 5 i DST-ve “Elektromotor 37kw pompe zhytese uji te 

pishem” nuk ka skede teknike.Eshte paraqitur nje skede teknike elektromotor per pompa 

siperfaqesore, TECA 2 200L2-2,qe  nuk eshte kerkese e jona, ne kundershtim me kriterin teknik 

kualifikues 2.3.5 “Operatori ekonomik ofertues duhet te dorezoj skedat teknike per te gjitha 

materialet te pershkuara ne specifikimet teknike ne shtojcen nr. 5 te ketyre DST, ku te permbushen te 

gjitha kriteret e kerkuara”. 

 

Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020,  “Per prokurimin public thuhet: ”Autoriteti ose enti 

kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është 

në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji. 

 

2.    ALPHA SOLUTIONS GROUP                                                L63620402U 

     Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Arsyet e meposhtme: 

Per artikullin me nr.rend. 20 Elektromotor 37 kw pompe zhytese uji te pishem” nuk ka skede 

teknike, ne kundershtim me kriterin teknik kualifikues 2.3.5 “Operatori ekonomik ofertues duhet 



te dorezoj skedat teknike per te gjitha materialet te pershkuara ne specifikimet teknike ne 

shtojcen nr. 5 te ketyre DST, ku te permbushen te gjitha kriteret e kerkuara”. 

Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020,  “Per prokurimin public thuhet: ”Autoriteti ose enti 

kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është 

në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji. 

 

3.    GENTIAN HORIETI                                                                  K31427013J 

     Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it   

Arsyet e meposhtme: 

a. Per shumicen e artikujve nuk ka skede teknike .Ka 16 skeda teknike nga 48 qe duhen., ne 

kundershtim me kriterin teknik kualifikues 2.3.5 “Operatori ekonomik ofertues duhet te 

dorezoj skedat teknike per te gjitha materialet te pershkuara ne specifikimet teknike ne 

shtojcen nr. 5 te ketyre DST, ku te permbushen te gjitha kriteret e kerkuara”. 

b. Nuk ka paraqitur certifikaten  ISO 50001:2011 , ne kundershtim me kriterin kualifikues 2.3.4, 

Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 50001:2011 per menaxhimin e 

energjise“Sistemet e menaxhimit te cilesise” per mallrat objekt prokurimi “ 

c. Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes, ne kundershtim me percaketimin e DST-ve  

Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020,  “Per prokurimin public thuhet: ”Autoriteti ose enti 

kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është 

në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji. 

 

4.    EDICO GROUP                                                                           L82118039C 

     Emri i plotë i shoqërisë                               numri i NIPT-it  

Arsyet e meposhtme: 

a. Per shumicen e artikujve nuk ka skede teknike .Ka 12 skeda teknike nga 48 qe duhen, ne 

kundershtim me kriterin teknik kualifikues 2.3.5 “Operatori ekonomik ofertues duhet te 

dorezoj skedat teknike per te gjitha materialet te pershkuara ne specifikimet teknike ne 

shtojcen nr. 5 te ketyre DST, ku te permbushen te gjitha kriteret e kerkuara”. 

b. Nuk ka paraqitur certifikaten  ISO 50001:2011 , ne kundershtim me kriterin kualifikues 2.3.4, 

Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 50001:2011 per menaxhimin e 

energjise“Sistemet e menaxhimit te cilesise” per mallrat objekt prokurimi “ 

 

Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020,  “Per prokurimin public thuhet: ”Autoriteti ose enti 

kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është 



në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji. 

  

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “VASAA ’, adresa: 

L”Kryengritja e Fierit”, Fier, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3.110.750 ( Tre milion e 

njeqind e dhjete mije e shtateqind e pesedhjete) leke pa TVSH është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç 

parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa: Nuk ka   

     

 

ADMINISTRATORI 

MARK MOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


