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                                            R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

                         UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

                                    DREJTORIA E PROKURIMEVE                     

                    SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE 

                 

 

Nr._________Prot.                    Tiranë, më ___/___/2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik “V.a.s konstruksion” shpk & “Senka” shpk, me 

administrator me prokurë Z.Nestor Muhametllari dhe Z.Ergys Senka me numër NIPT-i L61322023P & 

J94808405Q me adresë: Tiranë Rruga "Gjin Bue Shpata", pallati ''Binjaket'', hyrja 1, kati 5, ap.14/1 dhe 

Fier Lushnje  Rruga Xhevdet Nepravishta. 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në rrugën: “Aleksander 

Moisiu”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72448-09-21-2020 

Fondi limit: 42, 059, 620( dyzetë e dy milion e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzetë) lekë pa 

tvsh. 

Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i kryerjes së punimeve është  3 muaj 

duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit. 

Data e zhvillimit të tenderit është: 26/10/2020 Ora: 10:00 

 

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 

 

1. Operatori Ekonomik “Euro-Alb sh.p.k”                NIPT-it K66613407H 

 

Vlera: 24,976,720 (njëzetë e katër milion e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e 

shtateqind e njezete)  lekë pa TVSH. 
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2. Operatori Ekonomik  ” Ndregjoni sh.p.k” shpk                 NIPT-i  K31329048I 

Vlera:  26,590,998 (njëzetë e gjashte million e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjete e tetë)  lekë pa TVSH. 

3. Bashkimi i Operatorëve  Ekonomik “V.A.S Konstruksion” SH.P.K.      NIPT-i   

L61322023P       &     “SENKA”shpk      NIPT-i  J94808405Q 

Vlera:  31,111,185 (tridhjetë e një milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e 

tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 

4. Operatori Ekonomik  ” L.T.E Konstruksion” shpk                  NIPT-i   L78006801F 

Vlera:  31,535,175 (tridhjetë e nje milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e njëqind e 

shtatëdhjetë e pesë)  lekë pa TVSH 

5. Operatori Ekonomik  “ Sterkaj” sh.p.k                                      NIPT-i   J68310708M 

       Vlera:  31,566,874.5 (tridhjetë e një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e     

tetëqind e shtatëdhjetë e katër pikë pesë) lekë pa TVSH. 

6. Operatori Ekonomik  “Sireta 2F ” sh.p.k                                 NIPT-i   K51501008J 

       Vlera: 35,000,000 (tridhjetë e pesë milion) lekë pa TVSH. 

7. Operatori Ekonomik  “Ina” shpk              NIPT-i  J61814009Ë 

Vlera:  35,861,632 (tridhjetë e pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

gjashtëqind e tridhjetë ë dy)  lekë pa TVSH. 

8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik  “ERGI” shpk            NIPT-i  K02727229P 

“BE-IS ” shpk      NIPT-i  K71412003A 

Vlera:  38,290,119 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e 

nëntëmbëdhjetë)  lekë pa TVSH. 

9. Operatori Ekonomik  “Arb-Trans 2010” shpk             NIPT-i  L02325001T 

Vlera:  39,122,627.25 (tridhjetë e nëntë milion e njëqind e njëzetë e dy mije e gjashtëqind e 

njëzetë e shtatë pikë njëzetë e pesë)  lekë pa TVSH. 

10. Operatori Ekonomik  “KUPA” shpk        NIPT-i  K51615512C 

Vlera:  39,331,244 (tridhjetë e nëntë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e dyqind e dyzetë 

e katër)  lekë pa TVSH. 

11. Operatori Ekonomik  “Agi  Kons” shpk        NIPT-i  K21622001M 



Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 

00 355 42240978,info@ukt.al. 
 

Vlera:  39,856,698 (tridhjetë e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë)  lekë pa TVSH. 

12. Operatori Ekonomik  “Liqeni VII” shpk       NIPT-i  K01730502Ë 

Vlera:  40,914,414 (dyzetë milion e nëntëqind e katermbëdhjetë mijë e katërqind e 

katërmbëdhjetë)  lekë pa TVSH. 

13. Operatori Ekonomik  “BAMI” shpk                    NIPT-i  J94416206R 

Vlera:  41,442,209 (dyzetë e një milion e katërqind e dyzetë e dy mijë e dyqind e nëntë)  

lekë pa TVSH. 

14. Operatori Ekonomik  “Leon construction” shpk  NIPT-i  K71820009I 

Vlera:  41,723,199 (dyzetë e një milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e njëqind e 

nëntëdhjetë e nënt)  lekë pa TVSH. 

Janë skualifikuar ofertuesit  e mëposhtëm: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori Ekonomik “Euro-Alb sh.p.k”                NIPT-it K66613407H 

 

Vlera: 24,976,720 (njëzetë e katër milion e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e 

shtateqind e njezete)  lekë pa TVSH. 

 

 Operatori ekonomik Euro –Alb sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri 

12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit. 

 

2. Operatori Ekonomik  ” Ndregjoni sh.p.k” shpk                 NIPT-i  K31329048I 

Vlera:  26,590,998 (njëzetë e gjashte million e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjete e tetë)  lekë pa TVSH. 

 

 Operatori ekonomik Ndregjoni  sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri 

2/1germa(a) të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit. 

 

3. Operatori Ekonomik  “ Sterkaj” sh.p.k                                 NIPT-i   J68310708M 

       Vlera:  31,566,874.5 (tridhjetë e një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e     

tetëqind e shtatëdhjetë e katër pikë pesë) lekë pa TVSH. 

 

 Operatori ekonomik Sterkaj  sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri12  

të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit. 
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4. Operatori Ekonomik  “Sireta 2F ” sh.p.k                                 NIPT-i   K51501008J 

       Vlera: 35,000,000 (tridhjetë e pesë milion) lekë pa TVSH. 

 

 Operatori ekonomik Sireta  sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri 10 

dhe 12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit. 

 

5. Operatori Ekonomik  “Ina” shpk              NIPT-i  J61814009Ë 

Vlera:  35,861,632 (tridhjetë e pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

gjashtëqind e tridhjetë ë dy)  lekë pa TVSH. 

 

 Operatori ekonomik Ina sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri 10 dhe 

12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit. 

6. Operatori Ekonomik  “Arb-Trans 2010” shpk             NIPT-i  L02325001T 

Vlera:  39,122,627.25 (tridhjetë e nëntë milion e njëqind e njëzetë e dy mije e gjashtëqind e 

njëzetë e shtatë pikë njëzetë e pesë)  lekë pa TVSH. 

 Operatori ekonomik Arb-Trans 2010 sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e 

kriteri  12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit 

 

7. Operatori Ekonomik  “KUPA” shpk        NIPT-i  K51615512C 

Vlera:  39,331,244 (tridhjetë e nëntë milion e treqind e tridhjetë e një mijë e dyqind e dyzetë 

e katër)  lekë pa TVSH. 

 Operatori ekonomik Kupa sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri 2..1 

germa(f)  të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit 

8. Operatori Ekonomik  “Agi  Kons” shpk        NIPT-i  K21622001M 

Vlera:  39,856,698 (tridhjetë e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë)  lekë pa TVSH. 

 

 Operatori ekonomik Agi-Kons sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri  

12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit 
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9. Operatori Ekonomik  “Liqeni VII” shpk       NIPT-i  K01730502Ë 

Vlera:  40,914,414 (dyzetë milion e nëntëqind e katermbëdhjetë mijë e katërqind e 

katërmbëdhjetë)  lekë pa TVSH. 

 Operatori ekonomik Liqeni VII sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri  

12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit 

 

10. Operatori Ekonomik  “BAMI” shpk                    NIPT-i  J94416206R 

Vlera:  41,442,209 (dyzetë e një milion e katërqind e dyzetë e dy mijë e dyqind e nëntë)  

lekë pa TVSH. 

 Operatori ekonomik Bami sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e kriteri  12 të 

këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit 

11. Operatori Ekonomik  “Leon construction” shpk  NIPT-i  K71820009I 

Vlera:  41,723,199 (dyzetë e një milion e shtatëqind e njëzetë e tre mijë e njëqind e nëntëdhjetë    e 

nëntë)leke pa TVSH. 

 Operatori ekonomik Leon Construction sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmushjen e 

kriteri 2.1 dhe  kriterit 12 të këkruar në kushtet e vecanta të kualifikimit 

 

 

                                                                  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, se ” Bashkimin e Operatorëve Ekonomik 

“V.a.s konstruksion” shpk & “Senka” shpk me vlerë :  31,111,185 (tridhjetë e një milion e njëqind e 

njëmbëdhjetë mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e 

suksesshme. :   

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë Rruga e 

Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6, Kodi postar 1027, Tiranë, Shqipëri, me nr tel: +355 4 

2225572, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) 

ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet  siç 

parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.11.2020 

Ankesa: JO 
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