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Nr. _______ Prot.                                                                              Tiranë, më ___. ___.2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 26.09.2022 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik: Shoqeria “Dule” sh.p.k. me adrese: Rruga “Lulebore”, 

Plazh, Durres.       

 

                                                          *  *  * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar- Mallra 

 

Numri i procedurës / referenca : REF-35654-07-06-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje  kabell ABC dhe aksesore”. 

 

Kohëzgjatja ose afati për zbatimin e saj: :   3 (tre) muaj nga nenshkrimi i kontrates. 

 

 Fondi limit:  199,407,911.5 ( njeqind e nentedhjete e nente milion e katerqind e shtate mije 

e nenteqind e njembedhjete pike pese ) leke  pa  TVSH. 

 

Publikimet e mëparshme: nuk ka 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 94 datë 12 Korrik 2022. 

 

  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori Ekonomik: Shoqeria “Dule” sh.p.k. me NIPT J82401502P me vlere te ofertes 

166,400,700 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e katerqind mije e shtateqind) leke pa 

tvsh.   

2. Operatori Ekonomik: Shoqeria “DABAR” sh.p.k. me NIPT  L62409033I me vlere te ofertes 

173,460,700 (njeqind e shtatedhjete e tre  milion  e katerqind e gjashtedhjete mije e shtate 

qind ) leke pa tvsh.   

3. Operatori Ekonomik: Shoqeria “Inply” sh.p.k. me NIPT L51503032Q me vlere te ofertes 

185,203,000 (njeqind e tetedhjete e pese milion  e dyqind e tre mije) leke pa tvsh . 

4. Operatori Ekonomik: Shoqeria “Clover” sh.p.k. me NIPT L82212021T me vlere te ofertes 

186,113,400 (njeqind e  tetedhjete e gjashte milion  e njeqind e trembedhjete mije e 

katerqind ) leke pa tvsh.   

5. Operatori Ekonomik: Shoqeria “aci engineering” sh.p.k. me NIPT L51609014F me vlere te 

ofertes 193,175,000 ( njeqind e nentedhjete e tre milion  e njeqind e shtatedhjete e pese mije) 

leke pa tvsh. 

   

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Ne lidhje me oferten e paraqitur nga Shoqeria “DABAR ” sh.p.k. me vlere te ofertes 

173,460,700 (njeqind e shtatedhjete e tre  milion  e katerqind e gjashtedhjete mije e shtate 

qind ) leke pa tvsh ,  kjo oferte eshte refuzuar/  skualifikuar , per arsyet sa me poshte : 

 

Operatori Ekonomik  Shoqeria “DABAR” sh.p.k. ka mangesi ne dokumentacionin teknik 

te paraqitur pasi nuk e ka paraqitur  sipas kritereve te kerkuara ne Dokumentet e Tenderit/ 

konkretisht: Specifikimet teknike te publikuara nga Autoriteti Kontraktor. Mostrat e 

paraqitura nga Operatori Ekonomik Shoqeria “DABAR” sh.p.k. e plotesojne pjeserisht 

kriterin teknik te vendosur ne Specifikimet teknike  dhe standartet e kerkuara ne DST .  
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a.Nuk ploteson kriteret  persa i perket specifikimeve teknike te publikuara nga autoriteti 

kontraktor  ne lidhje me kerkesen persa me poshte:  

Per kete procedure, ne Dokumentat Standarte te Tenderit, “Kriteret e Veçanta te Kualifikimit”, 

pika 2.2 “Per kapacitetin teknik”, 2.2.2. Dokumentacioni  Per  mallrat: Blerje Kabell ABC 

dhe aksesore  pika (10 ) ku shprehet se:  “Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me 

specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, Operatoret Ekonomike ofertues duhet te 

paraqesin ne momentin e hapjes se ofertave prane Autoritetit Kontraktor  Drejtorise  Rajonale 

Tirane OSSH sh.a.  mostrat e mallrave, perkatesisht kabllo ABC me vetembajtje per cdo seksion 

kablli per tipet e kerkuara , nga prodhuesi i ofruar. 

Shoqeria “DABAR” sh.p.k. ka dorezuar mostrat e kerkuara nga Autoriteti Kontraktor per Kabllin 

ABC, prezent dhe gjate verifikimit ne lidhje me  pajtueshmerine me specifikimet teknike dhe 

standartet e kerkuara rezultuan sa me poshte :  

  

 Kabllo Fuqie TU dhe TM 

 

 Prodhuesi 

  

Ngjyra e 

Nulit(ngjyre 

tjeter)  

Ngjyra 

e fazes 

 

E zeze  

 

Shenime 

 

9 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x120mm2 Pa emer E kuqe 

E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 

10 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x70mm2 

Ozler 

kablo 

E kuqe E zeze  I rregullt  

11 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x50mm2 

Ozler 

kablo 

E kuqe E zeze  I rregullt  

12 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x35mm2 

Ozler 

kablo 

E kuqe E zeze  I rregullt 

13 
Kabell ABC me vetembajtje Ozler 

E kuqe E zeze  I rregullt 
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Specifikime teknike – Kabllot ajror ABC me Vetembajtje ne te gjithe kabllin 

Shenime 

Përcjellësit e izoluar do të shenohen në mënyrë permanente me shkronja te stampuara.  

Metoda e  identifikimit është vendosja e numrave/shkronjave në çdo përcjellës me numra të 

njëpasnjëshëm  1, 2, 3 për përcjellësit e fazës, me shkronjën N përgjatë gjithë gjatësisë se neutrit. 

Përveç shenjave për identifikimin e përcjellësit, përcjellësi i neutrit do të shenohet me emërtimet 

e mëposhtme : 

 Marka e prodhimit 

 Standardet e referencës 

 Shenimi qe identifikon numrin serial dhe vitin e prodhimit. 

 Tensioni i izolimit (1000 V) 

 Lloji i materialit izolues 

 Logon “OSHEE” 

  Markim CE 

Shenimi I gjatesise progresive , qe duhet te filloje me vleren me te madhe me qellim qe gjatesia e 

kabllit te   mbetur ne baraban te kete mundesi per tu lexuar. 

Shenimi do te kete permasa te mjaftueshme per t’u lexuar ne raport me diametrin e kabllit. 

Hapësira   ndermjet dy shenimeve te njepasnjeshme nuk do t’i kaloje 50 cm. 

b. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur katalog ose fragment katalogu te prodhuesit/ve per 

mallrat objekt prokurimi  ku te tregohen dhe te specifikohen qarte materialet qe do te ofrohen 

konkretisht: Gilza me bullon sipas seksioneve te kabllit (preventivit) .  

Sa siper, Operatori Ekonomik  nuk ploteson kriterin teknik te vendosur ne DST , konkretisht:  

pika 2.2.3 .2 ku eshte percaktuar sa me poshte:   

AL 4x25mm2 kablo 

14 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x16mm2 Pa emer 

E kuqe E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 
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 Dokumentacioni  Per  mallrat: Blerje Kabell ABC dhe aksesore 

  Operatori  Ekonomik duhet te paraqese:  

 Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, 

Operatori Ekonomik duhet te paraqese: Katalogun/et ose fragmente te katalogut /eve te 

prodhuesit/ve per mallrat objekt prokurimi  ku te tregohen dhe te specifikohen qarte materialet qe 

do te ofrohen. Shenim: Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane 

pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin. 

Ne zbatim te kerkesave te Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik” neni 

92/3 dhe VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” e 

ndryshuar , neni 82  ; 

Neni 92/3 I LPP-se: - 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.  

- Oferta konsiderohet e vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk 

ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e 

saj, si edhe ato të lidhura me informacionet që merren lehtësisht nga dokumente faktike, që 

tregojnë gjendjen e operatorit ekonomik në kohën e ofertimit 

 

Referuar Kritereve te DST-se te publikuar nga Autoriteti Kontraktor ku eshte percaktuar 

shprehimisht se: “Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si  kushte për s`kualifikim”; si dhe referuar nenit 92 pikes 3 te LPP-se ku 

percaktohet se: Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te pikes te ketij neni, vlereson me oferte te 

vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specikimet e percaktuara 

ne njoftimin e kontrates dhe ne  dokumentet e tenderit , pa rene ndesh me percaktimet e nenit 38 

te ketij Ligji; 

Ne keto kushte, Oferta  e  Operatorit  Ekonomik  Shoqeria “DABAR ” sh.p.k. eshte  

refuzuar / skualifikuar nga Autoriteti Kontraktor . 
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2. Ne lidhje me oferten e paraqitur nga  Shoqeria “Inply ” sh.p.k. me vlere te ofertes 

185,203,000 (njeqind e tetedhjete e pese milion  e dyqind e tre mije) leke pa tvsh, kjo 

oferte eshte refuzuar/  skualifikuar , per arsyet sa me poshte : 

- Operatori ekonomik  Shoqeria “Inply ” sh.p.k. ka mangesi ne dokumentacionin e  

paraqitur  sa me poshte :  

 

a.Operatori Ekonomik ka paraqitur Autorizim prodhuesi  ne gjuhe te huaj per mallrat e 

kerkuara Kabell ABC , te paperkthyer dhe te pa noterizuar ne  gjuhen zyrtare shqipe  

duke  vepruar ne kundershtim me kerkesat ligjore te percaktuara ne Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit , Kapaciteti Teknik  , konkretisht pika : 2.2.2. Dokumentacioni  - Per  mallrat: 

Blerje Kabell ABC dhe aksesore ku eshte kerkuar  :  

 Operatori Ekonomik duhet te paraqese autorizim te prodhuesit / distributorit per 

mallin e kerkuar. 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 te disponimit te autorizimit te prodhuesit ne gjuhe te 

huaj, ky dokument te paraqitet i perkthyer dhe i noterizuar ne  gjuhen zyrtare 

shqipe.  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, 

konsiderohen kushte për skualifikim. 

b. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne DST :  

Autorizim prodhuesi  per mallrat e kerkuara: Aksesore, te percaktuara ne shtojcen 2 , 

lista e çmimeve te artikujve  te Emertimi , Zerat A  : Gilza me bullon dhe tub me 

termotkurje dhe (për kabell TU-ABC ). Zerat C : Aksesore kablli TU-ABC (lidhese plastike, 

qafore linje dhe abonenti, konektore, tirantues etj) . Zerat D: -  Qafore linje për tërheqje ne 

një krahë , Zerat E : Qafore linje për tërheqje ne dy krahë, Zerat F:- Qafore abonenti (me 

grepa për tiran tim për lidhjen e abonentëve ); Zerat G :- Konektore , tirantues etj .  duke  

vepruar ne kundershtim me kerkesat ligjore te percaktuara ne Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit , Kapaciteti Teknik  , konkretisht pika : 2.2.2. Dokumentacioni  - Per  

mallrat: Blerje Kabell ABC dhe aksesore ku eshte kerkuar  :  
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 Operatori Ekonomik duhet te paraqese autorizim te prodhuesit / distributorit per mallin 

e kerkuar.  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 te disponimit te autorizimit te prodhuesit ne gjuhe te huaj, ky dokument te 

paraqitet i perkthyer dhe i noterizuar ne  gjuhen zyrtare shqipe.  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, 

konsiderohen kushte për s`kualifikim. 

c. Per kete procedure, ne Dokumentat Standarte te Tenderit, “Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit”, pika 2.2 “Per kapacitetin teknik”, 2.2.2. Dokumentacioni  Per  mallrat: 

Blerje Kabell ABC dhe aksesore  pika (10 ) ku shprehet se:  “Ne menyre qe te krahasohet 

pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, Operatoret Ekonomike 

ofertues duhet te paraqesin ne momentin e hapjes se ofertave prane Autoritetit Kontraktor  

Drejtorise  Rajonale Tirane OSSH sh.a.  mostrat e mallrave, perkatesisht kabllo ABC me 

vetembajtje per cdo seksion kablli per tipet e kerkuara , nga prodhuesi i ofruar. 

Shoqeria “Inply” sh.p.k ka dorezuar mostrat e kerkuara nga AK per Kabllin ABC. Meqenese 

Operatori Ekonomik u njoftua se ne rast mosparaqitje verifikimi do te merrej I mireqene, u 

vazhdua proçedura  dhe nga verifikimi I mostrave ne lidhje me  pajtueshmerine me specifikimet 

teknike dhe standartet e kerkuara rezultuan sa me poshte:  

  

               Kabllo Fuqie TU 

dhe TM 

 Prodhuesi 

Hasçelik 

Kablo 

  

Ngjyra e 

Nulit(ngjyre 

tjeter)  

Ngjyra 

e fazes 

 

E zeze  

 

Shenime 

 

9 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x120mm2 

Pa emer ose 

jo sipas 

emerit te 

prodhuesit E kuqe 

E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 
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Specifikime teknike – Kabllot ajror ABC me Vetembajtje ne te gjithe kabllin 

Shenime 

Përcjellësit e izoluar do të shenohen në mënyrë permanente me shkronja te stampuara. Metoda e  

identifikimit është vendosja e numrave/shkronjave në çdo përcjellës me numra të njëpasnjëshëm  

1, 2, 3 për përcjellësit e fazës, me shkronjën N përgjatë gjithë gjatësisë se neutrit. 

10 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x70mm2 

Pa emer ose 

jo sipas 

emerit te 

prodhuesit 

E kuqe E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 

11 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x50mm2 

Pa emer ose 

jo sipas 

emerit te 

prodhuesit 

E kuqe E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 

12 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x35mm2 

Pa emer ose 

jo sipas 

emerit te 

prodhuesit 

E kuqe E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 

13 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x25mm2 

Pa emer ose 

jo sipas 

emerit te 

prodhuesit 

E kuqe E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 

14 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x16mm2 

Pa emer ose 

jo sipas 

emerit te 

prodhuesit 

E kuqe E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 
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Përveç shenjave për identifikimin e përcjellësit, përcjellësi i neutrit do të shenohet me emërtimet 

e mëposhtme : 

 Marka e prodhimit 

 Standardet e referencës 

 Shenimi qe identifikon numrin serial dhe vitin e prodhimit. 

 Tensioni i izolimit (1000 V) 

 Lloji i materialit izolues 

 Logon “OSHEE” 

  Markim CE 

 

Shenimi I gjatesise progresive , qe duhet te filloje me vleren me te madhe me qellim qe gjatesia e 

kabllit te  mbetur ne baraban te kete mundesi per tu lexuar. 

Shenimi do te kete permasa te mjaftueshme per t’u lexuar ne raport me diametrin e kabllit. 

Hapësira   ndermjet dy shenimeve te njepasnjeshme nuk do t’i kaloje 50 cm. 

   

 

Referuar Kritereve te DST-se te publikuar nga Autoriteti Kontraktor ku eshte percaktuar 

shprehimisht se: “Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, 

konsiderohen si  kushte për s`kualifikim”; si dhe referuar nenit nenit 92 pikes 3 te LPP-se ku 

percaktohet se: Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te pikes te ketij neni, vlereson me oferte te vlefshme, 

vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specikimet e percaktuara ne njoftimin e 

kontrates dhe ne  dokumentet e tenderit , pa rene ndesh me percaktimet e nenit 38 te ketij Ligji; 

Ne keto kushte, Oferta  e  Operatorit  Ekonomik  “Shoqeria “Inply ”  eshte  refuzuar / 

skualifikuar nga Autoriteti Kontraktor. 

 

3.  Ne lidhje me oferten e paraqitur nga Shoqeria “Clover” sh.p.k.  me vlere te ofertes 

186,113,400   (njeqind e  tetedhjete e gjashte milion  e njeqind e trembedhjete mije e 

katerqind) leke pa tvsh kjo oferte eshte refuzuar/  skualifikuar, per arsyet sa me poshte: 

 

- Operatori ekonomik  Shoqeria “Clover” sh.p.k.   ka mangesi ne dokumentacionin e  

paraqitur  sa me poshte :  
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a. Operatori Ekonomik nuk ka plotesuar KRITERET E PËRGJITHSHME TË 

PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT te percaktuara ne Shtojcen 7, pasi nuk ka 

plotesuar ne menyre te plote kerkesat mbi deklarimet (kryesisht deklarimet penale , si 

dhe lidhur me gjendjen gjyqesore te Operatori Ekonomik) ne Formularin Përmbledhës 

të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 

8 ku kerkohet detyrimisht sa me poshte :   

      Ofertuesi deklaron se: 

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së; 

         ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, 

aksioneri ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda 

Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i 

formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së; 

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë 

profesionale; 

         dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose  ndodhet 

në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së; 

         e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky 

informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë. 

 Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit të operatorit ekonomikt në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8. 

b. Operatori Ekonomik nuk ka plotesuar : KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT , 

2.1  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:2.1.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese vertetim 

nga organet e pushtetit lokal (Komuna  / Bashkia) per shlyerjen e taksave vendore per te gjithe 

vitin 2022(per NIPT-in kryesor dhe per NIPT-et sekondare), sipas parashikimeve ligjore ne te 

gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Në 

rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar 

nga Komuna ose Bashkia në të cilën është regjistruar sipas  QKR-se. 

Ky kriter te permbushet nepermjet paraqitjes se formularit permbledhes te vetedeklarimit 

sipas Shtojces  Nr.8  te DST. 
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Operatori Ekonomik rezulton se nuk ka plotesuar deklarimet ne Formularin Përmbledhës 

të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8 ku 

kerkohet detyrimisht te deklaroje mbi shlyerjen e taksave vendore per te gjithe vitin 2022 

(per NIPT-in kryesor dhe per NIPT-et sekondare). 

c. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne kapacitetin teknik   

duke  vepruar ne kundershtim me kerkesat ligjore te percaktuara ne Kriteret e Veçanta te 

Kualifikimit , Kapaciteti Teknik  , konkretisht pika : 2.2.2. Dokumentacioni  - Per  mallrat: 

Blerje Kabell ABC dhe aksesore pika 3 ku eshte kerkuar  : Operatori  Ekonomik duhet te 

paraqese:  protokollet per testet elektrike te qendrueshmerise 2-vjecare te kabllove per te 

garantuar cilesine e izolacionit XLPE. 

  - Nuk e ka paraqitur  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, 

konsiderohen kushte për skualifikim.  

d. Per kete procedure, ne Dokumentat Standarte te tenderit, “Kriteret e Veçanta te Kualifikimit”, 

pika 2.2 “Per kapacitetin teknik”, 2.2.2. Dokumentacioni  Per  mallrat: Blerje Kabell ABC 

dhe aksesore  pika (10 ) ku shprehet se:  

 “Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara, 

Operatoret Ekonomike ofertues duhet te paraqesin ne momentin e hapjes se ofertave prane 

Autoritetit Kontraktor  Drejtorise  Rajonale Tirane OSSH sh.a.  mostrat e mallrave, perkatesisht 

kabllo ABC me vetembajtje per cdo seksion kablli per tipet e kerkuara , nga prodhuesi i ofruar. 

 Shoqerise “Clover”  sh.p.k.  ka dorezuar mostrat e kerkuara nga AK per Kabllin ABC, jo prezent 

gjate verifikimit te mostrave  ( u njoftua Operatori Ekonomik ne SPE , si dhe ne rruge telefonike 

dhe perfaqesuesi rezultoi me leje). Meqenese Operatori Ekonomik u njoftua se ne rast 

mosparaqitje verifikimi do te merreje I mireqene , u vazhdua proçedura e verifikimit te mostrave 

te kabllit ABC te paraqitura nga Operatori Ekonomik ,  te cilat nga verifikimi I mostrave ne lidhje 

me  pajtueshmerine me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara rezultuan sa me poshte :  
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      Kabllo Fuqie TU dhe TM 

 

 Prodhuesi 

AKablo 

  

Ngjyra e 

Nulit(ngjyre 

tjeter)  

Ngjyra 

e fazes 

 

E zeze  

 

Shenime 

 

9 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x120mm2 

Pa emer te 

prodhuesit E kuqe 

E zeze  Jo i rregullt 

pa shenime 

10 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x70mm2 I rregullt 

E kuqe E zeze  I rregullt 

perveç 

mungon 

Logon 

“OSHEE” 

11 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x50mm2 

I rregullt E kuqe E zeze  I rregullt 

perveç 

mungon 

Logon 

“OSHEE” 

12 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x35mm2 

I rregullt E kuqe E zeze  I rregullt 

perveç 

mungon 

Logon 

“OSHEE” 

13 

Kabell ABC me vetembajtje 

AL 4x25mm2 

I rregullt E kuqe E zeze  I rregullt 

perveç 

mungon 

Logon 

“OSHEE” 

14 
Kabell ABC me vetembajtje 

I rregullt E kuqe E zeze  I rregullt 

perveç 
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Specifikime teknike – Kabllot ajror ABC me Vetembajtje ne te gjithe kabllin 

Shenime 

Përcjellësit e izoluar do të shenohen në mënyrë permanente me shkronja te stampuara.  

Metoda e  identifikimit është vendosja e numrave/shkronjave në çdo përcjellës me numra të 

njëpasnjëshëm  1, 2, 3 për përcjellësit e fazës, me shkronjën N përgjatë gjithë gjatësisë se neutrit. 

Përveç shenjave për identifikimin e përcjellësit, përcjellësi i neutrit do të shenohet me emërtimet 

e mëposhtme : 

 Marka e prodhimit 

 Standardet e referencës 

 Shenimi qe identifikon numrin serial dhe vitin e prodhimit. 

 Tensioni i izolimit (1000 V) 

 Lloji i materialit izolues 

 Logon “OSHEE” 

  Markim CE 

Shenimi I gjatesise progresive , qe duhet te filloje me vleren me te madhe me qellim qe gjatesia e 

kabllit te   mbetur ne baraban te kete mundesi per tu lexuar. 

Shenimi do te kete permasa te mjaftueshme per t’u lexuar ne raport me diametrin e kabllit. 

Hapësira   ndermjet dy shenimeve te njepasnjeshme nuk do t’i kaloje 50 cm. 

 

Referuar Kritereve te DST-se te publikuar nga Autoriteti Kontraktor ku eshte percaktuar 

shprehimisht se: “Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, 

konsiderohen si  kushte për s`kualifikim”; si dhe referuar nenit nenit 92 pikes 3 te LPP-se ku 

percaktohet se: Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te pikes te ketij neni, vlereson me oferte te vlefshme, 

AL 4x16mm2 mungon 

Logon 

“OSHEE” 
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vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specikimet e percaktuara ne njoftimin e 

kontrates dhe ne  dokumentet e tenderit , pa rene ndesh me percaktimet e nenit 38 te ketij Ligji; 

Ne keto kushte, Oferta  e  Operatorit  Ekonomik  “Shoqeria “ Clover ”  eshte  refuzuar / 

skualifikuar nga Autoriteti Kontraktor. 

 

*  *  * 

 

Shoqeria  “Dule” sh.p.k. me adrese: Rruga “Lulebore”, Plazh, Durres   me vlere te ofertes 

166,400,700 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e katerqind mije e shtateqind) leke pa 

tvsh.eshte 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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Titullari i Autoritetit Kontraktor  

Rezart  Isufi 

Drejtor  i  Drejtorise  Rajonale Tirane  

Operatori i Sistemit  te  Shperndarjes 

 

 

 

Konceptoi:           Zh.Bektashi 

 Nr.Kopjeve:        3(tre) 

 Afati i  ruajtjes    5 vjet 
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