
   FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

  UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE 

 

               Sarande, me 14.11.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

   

 

Për  :   Shoqërine  "2 AT" Sh.p.k   NIPT   K14019001H 

 

Procedura e prokurimit : E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i references se procedures  : REF-38481-08-15-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Blerje Hipoklorit Natriumi per kerkesat e Ndermarjes” 

 

Fondi  limit :  3.600.000(tremilion e gjashteqindmije) leke pa tvsh 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike  nr. 114,  date 22 Gusht 2022 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

Kane konkuruar 2 operatore ekonomike, te cilet kane dorezuar ofertat ekonomike si me 

poshte: 

 

 

1.  “ 2 AT” shpk  Nipt. K 14019001 H  me oferte 3.550.000 (leke cmim per njesi pa TVSH) 

sipas formularit te ofertes.  

2. “ Atlantik 3 “ shpk Nipt K 22218003 V me oferte 00.00 (leke cmim per njesi pa TVSH) 

sipas formularit te ofertes.  

 

Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per keta Operatore Ekonomik.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit qe kane paraqitur operatoret ekonomike, rezultoi se operatori 

ekonomik  “ Atalantik shpk “ nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar nga DSTdhe si rrjedhim 

nuk i ploteson kerkesat dhe kushtet e DST-se te hartuar nga AK.  

 



 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit qe kane paraqitur operatori ekonomike “ 2AT “ shpk  rezultoi se 

ky operator ekonomik  nuk i ploteson kerkesat dhe kushtet e DST-se te hartuar nga AK  

 

 

2.3.3   Operatori Ekonomik duhet te paraqesi fleten e analizes nga Instituti i Shendetit 

Publik per analizat si me poshte : 

Pamja (ngjyra dhe era), Klori aktiv C12, Kadmium (Cd), Krom (Cr), Nikel (Ni), Plumb 

(Pb)  

ose  

nga nje institucion privat i akredituar, per analizat si me poshte :  

Densiteti, Arseniku (As), Mërkuri (Hg), Antimoni (Sb), Seleni (Se)   

per produktet qe prokurohen (te 3 muajve te fundit), ku secili institucion te shprehet per 

analizat perkatese, se produkti i prokuruar, eshte i pershtatshem per 

dezinfektimin(klorifikimin) e ujit te pijshem. 

 

Operatori ekonomike “ 2AT “ shpk  nuk ka paraqitur fleten e analizes nga nje institucion 

privat i akredituar, per analizat si me poshte :  

 

Densiteti, Arseniku (As), Mërkuri (Hg), Antimoni (Sb), Seleni (Se)   

per produktet qe prokurohen (te 3 muajve te fundit), ku secili institucion te shprehet per 

analizat perkatese, se produkti i prokuruar, eshte i pershtatshem per 

dezinfektimin(klorifikimin) e ujit te pijshem. 

 

 

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020 dhe 

Nenit 92,  KVO-ja konkludon se, oferta e operatorit ekonomik  “ 2AT shpk “ nuk eshte e 

suksesshme, pasi nuk i permbush te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST- se te hartuar nga 

AK. 

 

 

Duke u nisur nga sa me siper renditja  eshte si me poshte: 

 

 

1. “ 2 AT” shpk  Nipt. K 14019001 H      SKualifikuar 

2. “ Atlantik 3 “ shpk Nipt K 22218003 V                                 Skualifikuar 

 

Me date 12.10.2022 ka paraqitur ankese OE “2AT” shpk  lidhur me s.kualifikimin e tij. 

 

Nga ana e titullarit te AK u pezullua procedura e mesiperme dhe u ngrit komisioni per shqyrtimin 

e ankeses.  Ankesa rezultoi se ishte e plotesuar konform Ligjit 162/2020. 

 

Komisioni i ngritur per shqyrtimin e ankeses ne perfundim vendosi : 

 

 

 

 



1. Rëzimin e vendimit të KVO datë 05.10.2022, të ngritur për procedurën e prokurimit me 
objekt:  “Blerje Hipoklorit Natriumi për kërkesat e Ndërmarrjes”, me përcaktimin se; 
Operatori Ekonomik “2 AT”, S`kualifikohet 
 

2. Shpalljen e operatorit ekonomik  “2 AT” shpk në këtë procedurë prokurimi, të  
KUALIFIKUAR 

3. Vendimi i mësipërm i paraqitet titullarit të Autoritetit Kontraktor. 
 
Vendimi i mesiperm u dergua prane KPP-se. 
 
Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.  1066  date 04.11.2022   ka vendosur   
 
°Te mbyll ceshtjen per ankesen e paraqitur nga °2 AT° shpk per proceduren e prokurimit “E 

hapur e Thjeshtuar”, me objekt  :  “Blerje Hipoklorit Natriumi për kërkesat e Ndërmarrjes”,  

me referencë REF-38481-08-15-2022,   me fondin limit    3,600,000 ( tremilion e gjashtëqind 

mijë ) lekë pa tvsh.  

Ak lejojet te vijoje me hapat e metejshem te procedures se prokurimit......................... 

 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :   

 

"2 AT" sh.p.k,  NIPT   K14019001H,       Adresa : Korce-Dishnice,  se oferta e paraqitur,    me 

vlere :  3.550.000 (tremilion peseqind e pesedhjete mije) 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´. 


