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                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                                 DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

Nr._________Prot                                                                         Tiranë, më ____/____/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për: “Vojsava Zenelaj” 

Adresa:  Bulevardi  “Gjergj Fishta”, kulla nr.II, kati 2. Tiranë. 

                                                  * * * 

Procedura e prokurimit:  «Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a”  

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79305-11-19-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a”  E hapur –

Mallra Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

me fond limit  8,999,573.33 (tetë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e 

shtatëdhjetë e tre presje tridhjetë e tre) lekë pa tvsh. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët X 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.“ Vojsava Zenelaj”                     L12330004A 

 

Vlera 7.992.520 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzetë) lekë pa 

tvsh. 

 

2. “Westec” sh.p.k                                            L01621002O 

 

Vlera 6.989.625 (gjashtë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzetë e 

pesë) lekë pa tvsh. 
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3.”Malbertex” sh.p.k                       K71821009N 

 

Vlera 8.317. 800 (tetë milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë pa tvsh. 

 

4. Gentian Sadiku                         L42314005A 

 

Vlera 8.836.600 (tetë milion e tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë pa tvsh. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë te  mëposhtëm: 

 

1.“Westec” sh.p.k                                            L01621002O 

 

Vlera 6.989.625 (gjashtë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzetë e 

pesë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Operatori ekonomik Westec sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 3 të 

kushteve të veçanta të kualifikimit, si dhe përmbushjen e specifikimeve teknike të 

kërkuara nga AK. 

 Operatori ekonomik Westec sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3.2 

të kushhteve të veçanta të kualifikimit. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë te  mëposhtëm: 

 

2. ”Malbertex” sh.p.k                       K71821009N 

 

Vlera 8. 317. 800 (tetë milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik Malbertex sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 2.3 

të kushteve të vecanta të kualifikimit. 

 Operatori ekonomik Malbertex sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 3 

të kushteve të vecanta të kualifikimit. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë te  mëposhtëm: 

 

3. Gentian Sadiku                         L42314005A 

 

Vlera 8.836.600 (tetë milion e tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Operatori ekonomik Malbertex sh.p.k nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 

2.3.2.2 të kushteve të veçanta të kualifikimit. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1.“ Vojsava Zenelaj”                     L12330004A 

 

Vlera 7,992,520 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzetë) lekë pa 

tvsh. 

 

 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT sh.a pranë Drejtorisë së Prokurimeve  brenda  

60(gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  17.12.2020 

Ankesa: Po  

 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të 

Nenit 63 pika 2 dhe 3 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) 

si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, UKT sh.a  është 

paraqitur Formulari i Ankesës nga operatori ekonomik “Gentian Sadiku” K-21101 Prot hyrës , 

datë 21.12.2020.  

Gjithashtu pranë Autoritetit Kontraktor UKT sh.a është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik 

pjesëmarrës,“Vojsava Zenelaj ” shpk  hyrë në UKT sh.a me shkresën Nr.21285, Prot. datë 

23.12.2020 (administruar në dosjen e prokurimit) në lidhje me vlerësimin për procedurën e 

prokurimit me objekt: ” Blerje Veshje Pune për Nevoja të Shoqërisë». 

Me marrjen e ankesës nga Operatorët  Ekonomikë  të  mësipërm,  në mbështetje të Ligjit Nr. 9643 

datë 20.11.2006 ”Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në mbështetje të 

Kreut X, Neni 78, pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar),  me Urdhërin me Nr. Nr.19383/8 Prot, 

datë 21.12.2020, është pezulluar procedura e prokurimit deri në marrjen e një  vendimi 

përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. Gjithashtu në mbështetje të 

Kreut X, Neni 78, pika 6, gërma ”a” të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” me Urdhërin me Nr. Nr.19383/9 Prot, datë 21.12.2020 u ngrit 

Komisioni  i Shqyrtimit të Ankesave.   

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik Gentian 

Sadiku” ka konkluduar në mospranimin e ankesës të operatorit ekonomik Gentian Sadiku”.  

Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë  në dijeni 

Operatorëve  Ekonomik “Gentian Sadiku” me ane të shkresës Nr. K-21101/1  datë 28.12.2020  

(administruar në dosjen e prokurimit). 

 

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave pasi ka shqyrtuar ankesën e operatorit ekonomik”Vojsava 

Zenelaj” ka konkluduar në  pranimin pjesërisht të ankesës të paraqitur. 
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Ky konkluzion i është rekomanduar Titullarit të Autoritetit Kontraktor si dhe është vënë  në dijeni 

Operatori  Ekonomik “Vojsava Zenelaj” me ane të shkresës Nr. Nr.21285 /1  datë 28.12.2020  

(administruar në dosjen e prokurimit 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.12.2020 

Ankesa mbi riklasifikimin: JO  
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