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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS – KANALIZIME
SHKODËR SH.A
Nr .……..Prot.

Shkoder, me ___/___/2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[12.05.2022]
Drejtuar: Shoqerine “2 AT’, adresa: Dishnice, Korçe.
Procedura e prokurimit: E Hapur e Thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca: : 25488-04-15-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti “Blerje kimikate dhe reagente”
Sasitë:
Nr Emertimi dhe specifikimet
1 Maske FFP1 NR D 10097425

Njesia
cope

Sasia
2

Tableta per matjen e BOD Modil N 600
2 50 gr

pako

1

3 COD LR Reagent (Code HI93754A-25)

pako

1

Komplet i reagentëve me rreze totale të
4 fosforit të lartë (H193763B-50)

pako

1

Total Phosphorus HIGH RANGE
5 REAGENTS (H193763B-50) reagent set

pako

1

6 Quantofiz nitrat-nitrit
7 Bateri per BOD

shishe
cope

1
1

8 Hipoklorit Natriumi

kg

86000

9 Hipoklorit Kalciumi

kg

700

Reagent, Tableta Nr.1 per matjen e nivelit
10 te klorit te lire 250 tableta /kuti

kuti

1

Gota-xham borosilikat 3.3 graduar,formë
11 e ulët 250ml

cope

2

Gota-xham borosilikat 3.3 graduar,formë
12 e ulët 1000ml

cope

2

Balonat Erlenmeyer-qafë e ngushtë,
xhami borosilikat 3.3 graduar, 1000ml
Pipeta matese 1 ml-qelqi
Pipeta matese 2 ml-qelqi
Pipeta matese 5 ml-qelqi
Pipeta matese 10 ml-qelqi
Raft epruvetash,vrima fi 20mm-polistiren
Raft epruvetash,vrima fi 16mm-polistiren
Raft epruvetash,vrima fi 13mm-polistiren

cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope
cope

1
2
2
2
2
2
2
2

13
14
15
16
17
18
19
20

Shishe 100 ml-xham borosilikat me kapak
21 me vidë të autoklavueshme
cope/shishe

1

Shishe 250 ml-xham borosilikat me kapak
22 me vidë të autoklavueshme
cope/shishe

1

Shishe 500 ml-xham borosilikat me kapak
23 me vidë blu të autoklavueshme
cope/shishe

3

24 Kit test për matjen e pH

cope

4

25 Kompleti testues për matjen e amoniakut

cope

1

Kompleti testues për matjen e kompletit
26 të provës së lëngshme të klorit Cl2

cope

1

Kompleti testues për matjen e magnezit
27 mg

cope

1

28 Kompleti testues për matjen e nitrat NO3

cope

1

29 Kompleti testues për matjen e nitrit NO2
Kompleti testues për matjen e kalciumit
30 Ca

cope

1

cope

1

31 Endo nps

cope

1

32 Azide nps

cope

1

33 mFC NPS
34 kohemates

cope
cope

1
2

35
36
37
38
39
40
41

llampe alkoli
pincete
frigoboks xhel 4 grade
garze sterile
detergjent anti bakterial
lupe
doreza kunder nxehtesise

cope
cope
cope
pako
cope
cope
pl

2
4
1
10
5
2
2

Tretësirë e vetme pH tampon me shumë
42 paketime hach cat 2769920

cope

1

Cat.1440042 100 ml Tretësirë standarde
43 klorur natriumi
44 Shishe sterile qelqi 1 l

cope
cope

1
30

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga data e lidhjes se saj.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike date 19.04.2022, nr.50
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:
1. “2 AT”
Emri i plotë i shoqërisë

K14019001H
numri i NIPT-it

Vlera 6.067.200 (Gjashte milion e gjashtedhjete e shtate mije e dyqind) leke pa TVSH

2. “ALBANIA DISTRIBUTION CHEMICALS ”,
Emri i plotë i shoqërisë

M11815028I
numri i NIPT-it

Vlera 5.685.000 (pese milion e gjashteqind e tetedhjete e pese mije) leke pa TVSH
Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Ofertuesi si mëposhtëm:
1. “ALBANIA DISTRIBUTION CHEMICALS ”,
Emri i plotë i shoqërisë
Arsyet e meposhtme:

M11815028I
numri i NIPT-it

A. Dokumenti”Akti i Autorizimit te Produktit Biocid” nuk eshte paraqitur ne formen e kerkuar
nga ligji, pasi ky dokument eshte fotokopje. Bazuar ne DST-te dhe ne manualin nr. 1, date
26.01.2018 te APP-se, cdo dokument i skanuar duhet te jete origjinal ose kopje e noterizuar,
ne te kundert dokumenti eshte i pavlefshem, prandaj kriteri kualifikues i percaketuar ne
kriteret per kualifikim te DST-ve , qe ka te beje me lejen e importimit te hipokloritetit te
natriumit , nuk plotesohet.
B. Autorizimi i paraqitur i prodhuesit INOVYN te leshuar per distributorin autorizues
ALLCHITAL SRL , nuk eshte i firmosur dhe as i vulosur nga perfaqesuesi i kesaj kompanie
si dhe nuk ka asnje numer reference apo date, elemente keto thelbesore qe nje dokument te
konsiderohet i rregullt. Noterizimi qe ka bere noteri per kete dokument ka te bej vetem me
vertetesine e perkthimit te tij dhe jo me elementet e vlefshmerise se dokumentit.
Ne nenin 92/3 te ligjit nr.162/2020, “Per prokurimin publik 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 “2 AT’, adresa: Dishnice,
Korçe, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 6.067.200 (Gjashte milion e gjashtedhjete e
shtate mije e dyqind) 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´.
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