
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                            DREJTORIA E PROKURIMEVE 

          SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

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

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Operatorit ekonomik ALEN - CO 

Adresa: Fier, Zharëz Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i parë. 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar, marrëveshje kuadër me një 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-16787-12-30-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Tuba dhe Rakorderi”. 

  

 Fondi limit: 149, 858, 642 (njëqind e dyzetë e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e 

gjashtëqind e dyzetë e dy) lekë pa tvsh, me afat 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

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. “Vibtis” sh.p.k                                                                             L02103503S     

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 127,380,089(njëqind e njëzetë e shtatë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e tetëdhjetë e 

nëntë) lekë pa tvsh. 

 

2. Alen-Co sh.p.k                                                                            K83213401M 



Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 144,907,770(njëqind e dyzetë e katër milion e nëntëqind e shtatë mijë e shtatëqind e 

shtatëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

3. “Ligus” sh.p.k                                                                              L51523001S 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  147,908,345(njëqind e dyzetë e shtatë milion e nëntëqind e tetë mijë e treqind e dyzetë e 

pesë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “Vibtis” sh.p.k                                                                             L02103503S     

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 127,380,089(njëqind e njëzetë e shtatë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e tetëdhjetë e 

nëntë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik për zërat e preventivit 33, 34, 37, 38 dhe 39 ka paraqitur autorizim 

prodhuesi, katalogje nga një kompani prodhuese e cila u konstatua se kjo kompani nuk  

prodhon produktet nr. 33, 34, 37, 38 dhe 39, me dimensionet dhe specifikimet teknike që 

ne kemi kërkuar në DST, si dhe nuk ka paraqitur çertifikatë për ujë të pijshëm për 

produktet e sipërcituara. 

 Për zërat e preventivit nr.356”Staf Gize400x90, nr.357 Staf Gize  400x110  operatori 

ekonomik Vibtis sh.p.k ka ofruar produkte që montohen në tuba Gize dhe Betoni 

(çimento) në kundërshtim me specifikimet teknike të kërkuara nga AK në të cilën ka 

kërkuar  që këto produkte  të montohen në tubo HDPE,PE, PVC.  

Për  zërin e preventivit nr.58 “Saraçineskë me D-1/2 me çelës manjetik operatori 

ekonomik nuk ka paraqitur çertifikatë të aprovimit për përdorimin e ujit të pijshëm. 

 Operatori ekonomik Vibtis sh.p.k nuk ka arritur të paraqesë çertifikatë për ujë të pijshëm 

për  produktet nr. 59-63, 247, 315-317, 321, 453 si dhe produktet e paraqitura nuk 

vërtetojnë permbushjen e te gjithe specifikimeve teknike si temperaturen e punës së 

këtyre produkteve (-20˚C deri ne + 45°C) dhe perputhshmërine e këtyre produkteve me 

standartin ANSI B2.1 ose ekuivalent. 

 Për produktet nr.  76, 83, 87  me dimensione më të mëdha se 225 mm të kompanisë 

prodhuese nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë për ujë të pijshëm çka bie në kundërshtim me 

kushtet e veçanta të kualifikimit. 

 

 Për produktet e kërkuara  192-193 bazuar në ofertën teknike të OE, katalogjet e 

paraqitura dhe kodet e produkteve që ofron, manikotat e saldimit që OE ka ofruar, jane 



ofruar si manikota xingato. Theksojmë se manikotat e saldimit nuk janë i njëjti material si 

manikotat xingato (produkti 198,199), ku theksohet që manikotat janë xingato. Pra, 

produktet e ofruara nga operatori ekonomik pjesëmarrës, nuk janë produktet e kërkuara 

nga AK. 

 Në zërin  e preventivit nr.196 Autoriteti Kontraktor ka  kërkuar kundravalvul 2” me fileto 

ndërkohë që produkti i ofruar nga kompania Vibtis sh.p.k  të  prodhuesit është 

kundravalvul me fllanxha. Pra produkti i ofruar nga operatori ekonomik pjesëmarrës nuk 

është produkti i kërkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor. 

 Në zërin e preventivit nr.197 AK ka kërkuar ka kërkuar Ajrues 2" ndërsa operatori 

ekonomik  ka paraqitur ajrues metalik të kompanisë prodhuese.  

 Për produktet 239-242 (gomina guarnicioni) dhe produktet 251-257 (guarnicione amianti) 

jane paraqitur nga e njejta kompani prodhuese.Nga shqyrtimi i dokumentacionit të 

paraqitur në SPE, Operatori ekonomik  ka paraqitur gomina guarnicioni si për produktet 

239-242 edhe për guarnicionet e amjantit. Vlen të theksojmë se këto dy tipe produktesh 

nuk janë i njëjti produkt.  Rrjedhimisht për produktet 251-257 (guarnicione amianti), 

produkti i ofruar nuk është produkti i kërkuar nga AK. 

 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

çertifikatë për ujë të pijshëm për produktet 279-283( reduktor presioni) çka bie në 

kundërshtim me kushtet e kërkuara në DST. 

 Për produktet nr. 318, 334-337 operatori ekonomik nuk ka paraqitur certifikate për ujë të 

pijshëm për produktet që prodhohen nga kompania prodhuese. Çertifikata e paraqitur nuk 

është për produktet e kërkuar, bazuar në kodin ose modelet e produkteve të kërkuara, 

çertifikata për ujë të pijshëm e ofruar është për produktet me kod ose model prodhimi, 

seria 1000 dhe 1100. Produktet e ofruara në këtë  rast janë të serive te tjera ose kanë kod 

tjeter. Pra nuk vërtetohet që produktet e ofruar janë për ujë të pijshëm. 

 Për produktin nr.331 nisur nga oferta teknike e plotësuar nga operatori ekonomik, kodin e 

produktit,  KVO konstaton se ekzistojnë fllanxha 400mm për presion pune PN 10 dhe per 

presion pune PN16. Fllanxha me dimensione 400mm për presion pune PN 25 nuk 

ekzistojnë në katalogun, faqen dhe kodin e produktit që OE ka deklaruar. 

 Për produktin nr.340”Depozitë 5000 litërshe nuk ka arritur të paraqesë  asnjë çertifikatë 

që të mund të vërtetojë se këto depozita mund të përdoren për ujë të pijshëm çka bie në 

kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit të kërkuar në pikën 2.9 të DST. 

 Për produktin nr.341 Xhunto çmontimi 400, nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur 

në sistemin e prokurimeve elektronike KVO vëren se çertifikatat për ujë të pijshëm të 

kompanisë prodhuese mbulojne vetem gamen e saracineskave dhe ajruesve që 

prodhohen.Pra operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë për ujë të pijshëm 

për produktin xhunto çmontimi. 

 Gjithashtu operatori ekonomik për produktet nr. 373-378 në ofertën teknike ka deklaruar 

kompaninë prodhuese nga të cilat konstatohet se çertifikatat për ujë të pijshëm të 

kompanisë prodhuese mbulojne vetem gamen e saracineskave dhe ajruesve që 



prodhohen.Pra operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertifikatë për ujë të pijshëm 

për produktet  kundravalvula. 

 Për artikujt nr.31”Kryq EF200” nr.84 “Manikotë EF 250 PN 20” nr.85”Manikotë EF450 

PN 20” nuk ka paraqitur dokumentacion të vlefshëm e të saktë për përmbushjen e pikës 

2.9 të kushteve të veçanta të kualifikimit.  

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

2. “Ligus” sh.p.k                                                                              L51523001S 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  147, 908, 345(njëqind e dyzetë e shtatë milion e nëntëqind e tetë mijë e treqind e dyzetë e 

pesë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë autorizim prodhuesi, katalogje për zërin e 

preventivit nr.333 çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit 

përkatësisht 2.5 dhe 2.7. 

 Për artikujt nr.356, 357, nr.331, nr.332 nuk ka arritur të paraqesë autorizim prodhuesi, 

katalogje për zërat e mësipërm çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të 

kualifikimit përkatësisht 2.5 dhe 2.7. 

 Për artikullin nr.322 KVO konstaton se operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë 

katalog dhe autorizim prodhuesi të kompanisë të deklaruar në ofertën teknike si dhe nuk 

ka paraqitur çertifikatë për ujë të pijshëm për produktin e sipërcituar çka bie në 

kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit përkatësisht 2.5 dhe 2.7, 2.9. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “ Alen-Co” sh.p.k 

me adresë Fier, Zharëz Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i parë, me ofertë 

144,907,770(njëqind e dyzetë e katër milion e nëntëqind e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë) 

lekë pa tvsh se 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´. 

 


