
SHOQËRIA RAJONALE  

   UJËSJELLËS KANALIZIME KUKES SH.A 

 

 Nr.____Prot.                                                                                    Kukes më, _____/_____2023 

 

 

Shtojca  11 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Data: 21/03/2023 

 

Drejtuar: Albania Distrubution Chemicals me NIPT ,M11815028I. 

            Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajës, Buka SH.A, Nr.8240, Njësia Nr.6. 

 

Procedura e prokurimit/lotit:‘’Blerje Klor Pluhur/Leng (Hipoklorit Natriumi/Hipoklorit 

Kalciumi)’’. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-59395-02-16-2023 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: :‘’Blerje Klor Pluhur/Leng (Hipoklorit Natriumi/Hipoklorit 

Kalciumi)’’. 

Objekti : ‘’Blerje Klor Pluhur/Leng (Hipoklorit Natriumi/Hipoklorit Kalciumi)’’ 

 Sasitë  dhe kohëzgjatja e kontratë : 

NR EMERTIMI Njesia  SASIA AFATI  
 

1 
Klor Pluhur (hipoklorit 

kalciumi) 
Kg  4000 12 muaj  

 

2 Klor leng  (Hipoklorit natriumi). Liter  20 000 12 muaj  
 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike :Nr.26, date 20.03.2023.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

                                                 
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.EGIAN MED SHPK                                                                        L71715003C          

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  Cmimi total ofertes  0 lek (ska paraqitur fare oferte).  

       

2. ‘’ATLANTIK 3’’  SH.P.K                                                                 K22218003V 

Emri i plotë i shoqërisë            Numri i NIPT-it   

Vlera: Çmimi total ofertes  pa TVSH eshte 1 800 000 (njemilion e teteqind mije )Leke. 

           Çmimi total ofertes me TVSH eshte 2 160 000 (dy milion e njeqind e gjashtedhjete mije) 

            Leke 

 

3.Albania Distrubution Chemicals                                                        M11815028I 

Emri i plotë i shoqërise                                               Numri i NIPT-it 

Vlera: Çmimi total ofertes  pa TVSH eshte 2 320 000 (dymilion e treqind e njezetmije )Leke. 

           Çmimi total ofertes me TVSH eshte 2 784 000 (dymilion e shtateqind e tetedhjete e kater  

           mije )Leke 

 

4.2 AT SHPK                                                                                       K14019001H 

Emri i plotë i shoqërise                                               Numri i NIPT-it 

Vlera: Çmimi total ofertes  pa TVSH eshte 2 420 000 (dymilion e katerqind e njezet mije  )Leke. 

           Çmimi total ofertes me TVSH eshte 2 904 000 (dy milion e nenteqind e katermije )Leke 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.EGIAN MED SHPK                                                                        L71715003C          

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t  

Arsyet e meposhtme: 

Operatoti ekonomik nuk ploteson kriteret per kualifikim pasi nga verifikimi i dokumenteve te 

ngarkuara ne sistemin SPE gjate ofertimit nuk ka paraqitur konkretisht dokumentat si me poshte 

te kerkuara ne DST me objekt prokurimi : Blerje Klor Pluhur/Leng (Hipoklorit 

Natriumi/Hipoklorit Kalciumi) per Shoqerine Rajonale Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a. 

Kriteret e veçanta te Kualifikimit mungojne: 
1)Formularin e ofertes sipas shtojces 1. 

2) Listen e çmimeve te mallrave sipas shtojces 2. 

3) Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8. 

4) Sigurimin e ofertes sipas shtojces 3. 



5)Kapacitetin ekonomik dhe financiar pika 2.2 dhe 2.2 / 2. 

6) Kapaciteti teknik pika 2.3. 

7)Autorizim nga prodhuesi ose distributor I autorizuar nga prodhuesi pika2.4. 

8)Certifikatat Iso sipas pikes 2.5. 

9) Vetdeklarimin sipas pikes 2.6 . 

10) Certifikaten e analizave nga ISHP sipas pikes 2.7. 

11)Nje punesim mesatar 3 personave sipas pikes 2.8 dhe 2.9. 

12)Dokumentacionin e kerkuar ne pikes 2.10 per mjetet e kerkuara pre realizimin e kontrates. 

13) Dokumentacioni shoqerues i çdo ngarkese te kimikateve te trajtimit te ujit te pijshem 2.11. 

14) Deklaraten me ane te se ciles merr persiper te kryeje sherbimin e transportit sipas pikes 2.11. 

 

2. ‘’ATLANTIK 3’’  SH.P.K                                                                      K22218003V 

Emri i plotë i shoqërisë            Numri i NIPT-it  

Arsyet e meposhtme: 

Operatoti ekonomik nuk ploteson kriteret per kualifikim pasi nga verifikimi i dokumenteve te 

ngarkuara ne sistemin SPE gjate ofertimit nuk ka paraqitur konkretisht dokumentat si me poshte 

te kerkuara ne DST me objekt prokurimi : Blerje Klor Pluhur/Leng  

(Hipoklorit Natriumi/Hipoklorit Kalciumi) per Shoqerine Rajonale Ujesjelles Kanalizime 

Kukes sh.a. 

Kriteret e veçanta te Kualifikimit mungojne: 
1) Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8. 

2) Sigurimin e ofertes sipas shtojces 3. 

3)Kapacitetin ekonomik dhe financiar pika 2.2 dhe 2.2 / 2, 2.2/3. 

4) Kapaciteti teknik pika 2.3. 

5)Autorizim nga prodhuesi ose distributor I autorizuar nga prodhuesi pika2.4. 

6)Certifikatat Iso sipas pikes 2.5/B 

7) Vetdeklarimin sipas pikes 2.6 . 

8) Certifikaten e analizave nga ISHP sipas pikes 2.7. 

9)Nje punesim mesatar 3 personave sipas pikes 2.8 dhe 2.9. 

10)Dokumentacionin e kerkuar ne pikes 2.10 per mjetet e kerkuara pre realizimin e kontrates. 

11) Dokumentacioni shoqerues i çdo ngarkese te kimikateve te trajtimit te ujit te pijshem.2.11 

12) Deklaraten me ane te se ciles merr persiper te kryeje sherbimin e transportit sipas pikes 2.11. 

 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :  

            Albania Distrubution Chemicals me NIPT ,M11815028I. 

            Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajës, Buka SH.A, Nr.8240, Njësia Nr.6. 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : 

Çmimi total ofertes  pa TVSH eshte 2 320 000 (dymilion e treqind e njezetmije )Leke. 

Çmimi total ofertes me TVSH eshte 2 784 000 (dymilion e shtateqind e tetedhjete e kater  mije 

)Leke  është identifikuar si oferta e suksesshme. 



 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Kukes 

sh.a, Adresa: Lagjia Nr.3, Rruga ‘Mahmut Daci’’ Zona Kadastrale Nr.2315,Nr.Pasurie 42/103 

Kukes Nr Kontakti :0675577580] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [50 000 pesedhjetemije leke], siç parashikohet në 

nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

 

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

[TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR] 

 

 

                    Eduard SPAHIA  

 

 
                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                         Adresa: Lagjja  nr.3, Rruga “Mahmut Daci” Kukes     

 

 

 

 

 


