
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN  

Nr._________ Prot.     Elbasan, më    25  .07  . 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT1) 

 [ 25  .07 .2022] 

Drejtuar: “2 AT” SHPK  

Nipti : K 14019001H 

Adresa: Korce - Dishnice 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit:Procedurë e hapur –(mallra)  Marreveshje Kuader - me nje 

operatorekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 24 muaj 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratësBlerje hipoklorit natriumi 

REF: 27596-05-05-2022 

Fondi limit: 16,996,283 (gjashtembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e gjashte mije e 

dyqind e tetedhjete e tre) Lekë pa TVSH. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [9 maj 2022] [59]  

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë  procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

me  vlerat përkatëse si më poshtë: 

    

1 2 AT shpk nipt: K14019001H vlera 16,761,900 (gjashtembedhjete milion e 

shtateqind e gjashtedhjete e nje mije e nenteqind) 

 

2 Albania Distribution Chemicals nipt: M11815028I vlera 15,341,400 

(pesembedhjete milion e treqind e dyzet e nje mije e katerqind) 

 

                                                           
1Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 



Eshte skualifikuar Operatori ekonomikë i mëposhtëm: 

1. Albania Distribution Chemicals nipt: M11815028I vlera 15,341,400 

(pesembedhjete milion e treqind e dyzet e nje mije e katerqind) 

SkualifikohetAlbania Distribution Chemicals 

OE kaparaqiturcertifikaten e analizesngaInstitutiiShendetitPublik, per analizetoksikologjike per 

NaOCl. (hipokloritnatriumi) temarrebrendatremuajvetefunditnga data e zhvillimittetenderit. OE 

nukkaparaqituranalizat e plotasipaskerkeses ne dokumentatstandartetetenderit. Mungojnevlerat 

per Densiteti, SubstancatToksike, Arsenik, Merkur, AntimondheSelen. OE kadeklaruar ne 

formularin e vetedeklarimitqekanjekontrateqeraje per mjetin TR3368N, mjetipajisur me 

LejeTransporti per lendeterrezikshme, dokumentat e paraqiturateverifikuara ne tabelen e ADR 

jane te Class 3 pra per lendetedjegshmedhe jo lendekorrozivedhe ne 

certifikateeshtecilesuarkategoria FL. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

1 2 AT shpk nipt: K14019001H vlera 16,761,900 (gjashtembedhjete milion e 

shtateqind e gjashtedhjete e nje mije e nenteqind) 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] 

sigurimin e kontratës brenda 2 ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Ankesat:  

Nëdatën 08.06.2022 AK kapezulluarproceduren per shkakteparaqitjes se 

ankesesngaoperatoriekonomikAlbania Distribution Chemicals me nipt: M11815028I lidhur me 

fazen e vleresimit te procedures. Ne datën 14.06.2022 ieshtekthyerpergjigjelidhur me vendimin e 

komisionitteshqyrtimitteankesaveoperatoritekonomikdhegjithashtukomisionitteprokurimitpublik. 

Me shkresën  dt.21.07.2022nr. 1215/8 prot.NgaKomisioni I 

ProkurimitPublikeshtederguarvendimiperfundimtar nr.681/2022prot. dt.21.07.2022iKomisioni I 

ProkurimitPubliklidhur me mospranimin e ankeses se OEAlbania Distribution Chemicals dhe 

lejimin e AK te vazhdoje me proceduren e prokurimit per hapat e metejshem.  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ADMINISTRATORI 

         LELI KAJA 



 


