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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.
DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “SIRETA 2F” sh.p.k, me K51501008J, me seli në Adresën: Paskuqan,
Lagjia Babrru Fushe, Komuna Paskuqan, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në

Qytetin e Tiranës.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79427-07-16-2018

Fondi limit: 30.113.596 (tridhjetë milion e njëqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e

gjashtë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 90 (nëntëdhjetë) ditë duke nisur nga data

e lidhjes së kontratës.

Data e zhvillimit të tenderit është:22.08.2018, 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.29 të dates 23.07.2018

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

1. Operatori Ekonomik “KLAJGER KONSTRUKSION” Sh.p.k K51423028P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 24.868.457 (njëzet e katër milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e
pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik “INA” Sh.p.k J61814009W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 26.499.353 (njëzet e gjashtë milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e
pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH

3. Operatori Ekonomik “COLOMBO” Sh.p.k. J82916489E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
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Vlera: 26.642.351 (njëzet e gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e treqind e pesëdhjetë
e një) lekë pa TVSH

4. Operatori Ekonomik “ALKO-IMPEX General Construcion” Sh.p.k K91326028I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 27.095.689 (njëzet e shtatë milion e nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e
nëntë) lekë pa TVSH

5. Operatori Ekonomik “S I R E T A 2F” sh.p.k K51501008J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë pa TVSH.

6. Bashkimi i operatoreve ekonomik JV “EURONDERTIMI 2000” Sh.p.k. & “AGRI
CONSTRUCTION” Sh.p.k përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.6902 rep. dhe nr.5021 kol.
nga shoqeria “EURONDERTIMI 2000” shpk. K02003001O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 28.099.322,4 (njëzet e tetë milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e njëzet e dy
presje katër) lekë pa TVSH.

7. Bashkimi i operatoreve ekonomik JV“IGOR ELEKTRIK” Sh.p.k.& “KOLA INVEST”
Sh.p.k përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.1088 rep. dhe nr.636 kol. nga shoqeria “IGOR
ELEKTRIK”shpk. L61322023P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 28.350.285,7 (njëzet e tetë milion e treqind e pesëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e pesë
presje shtatë) lekë pa TVSH.

8. Operatori Ekonomik “EURO-ALB” Sh.p.k K66613407H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 28.491.892 (njëzet e tetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

9. Bashkimi i operatoreve ekonomik JV“RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN”
Sh.p.k. &” DELIA IMPEX” Sh.p.k përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.605 rep. dhe
nr.231/1 kol. nga shoqeria “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” Sh.p.k.

J62904264O
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Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 28.607.601 (njëzet e tetë milion e gjashtëqind e shtatë mijë e gjashtëqind e një) lekë pa
TVSH.

10. Operatori Ekonomik “SENKA” Sh.p.k J94808405Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 29.600.139 (njëzet e nëntë milion e gjashtëqind mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë) lekë
pa TVSH.

11. Operatori Ekonomik “HASTOÇI” Sh.p.k J62028009B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 29.641.963 (njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e nëntëqind e
gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

12. Operatori Ekonomik “KUPA” Sh.p.k K51615512C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 29.646.334 (njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e treqind e
tridhjetë e katër) lekë pa TVSH.

13. Operatori Ekonomik “COMPANY RIVIERA 2008” Sh.p.k K81716011V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 30.007.821 (tridhjetë milion e shtatë mijë e tetëqind e njëzet e një) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomik për arsyet si më poshtë vijon:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “KLAJGER KONSTRUKSION” Sh.p.k me vlerë
të ofertës 24.868.457 (njëzet e katër milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e
pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
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“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Pompë uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1(nje) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për
secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera

Prerese asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Rrul 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesembedhjete) ton dhe
maksimumi 20(njezet) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e
mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme),
dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e
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kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese
te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te
blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet
objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe
targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne
procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga administratori i
shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim
verifikimi).

Operatori Ekonomik “KLAJGER KONSTRUKSION” Sh.p.k në përmbushje të kriterit të
mësipërm kanë deklaruar në shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme:

Autobetonierë Comet për të cilën ka paraqitur si dokumentacion provues faturë zhdoganimi.
Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e

mjetit (lejë qarkullimi), plus çertifikatën e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (të vlefshme),

dhe për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij plus çertifikatën e

kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse

të qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij

prokurimi

Pra sa më sipër cituar lidhur me autobetonierën , operatori ekonomik nuk ka paraqitur

dokumentacionin e nevojshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “INA” Sh.p.k me vlerë të ofertës 26.499.353
(njëzet e gjashtë milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e pesëdhjetë e tre)
lekë pa TVSH

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
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aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

5.Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar si staf teknik për kryerjen e të gjitha
punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe
të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi inxhinierik si më
poshtë:

- 1(një) inxhinier Mjedisi (i pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)

Operatori ekonomik “INA” Sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur kontratën e
punës, diplomë për Zj. Sh.Sh por nuk ka paraqitur certifikatën e vlerësimit të ndikimit në mjedis të
kërkuar nga Ak, në DST. Nga shqyrtimi I dokumentacionit të paraqitur në faqen elektronike të app-së
nga Operatori Ekonomik “INA” shpk rezulton se është paraqitur çertifikata e lëshuar nga Ministria e
Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për Zj. Me iniciale Z.T. Theksojmë se Zj. Z.T nuk
figuron në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt si dhe operatori ekonomik “INA”
shpk nuk ka paraqitur për znj. me iniciale Z.T asnjë document provues nga dokumentat e kërkuar më
sipër siç dhe janë; kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 5, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Pompë uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1(nje) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për
secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera
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Prerese asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Rrul 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesembedhjete) ton dhe
maksimumi 20(njezet) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

g) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e
mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme),
dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e
kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese
te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te
blerjes.

h) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

i) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet
objekti i kontratës dhe afati i saj.

j) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe
targa e mjetit.

k) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

l) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne
procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga administratori i
shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim
verifikimi).

Operatori Ekonomik “INA” Sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm kanë deklaruar në
shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme:

1. Kamion me targa TR7063R me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 11.9 Ton.
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2. Kamion me targa DR4741E me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 7.3 Ton. ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 5 ton dhe max 10 T)

3. Kamion me targa AA967JC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 6 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet min 5
ton dhe max 10 T)

4. Kamion me targa KO7136B me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 6 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet min
5 ton dhe max 10 T)

5. Autovinç me targa DR4052E me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 8 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet min
5 ton dhe max 10 T)

6. Kamioncinë me targa AA614IU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.3 Ton. ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 1 ton dhe max 2 T)

7. Kamioncinë me targa AA906GX me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.25 Ton. ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me
kapacitet min 1 ton dhe max 2 T)

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetëshkarkues kapaciteti mbajtës
duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnjë kamion me tonazhin e
kërkuar nga AK

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10, është
i paplotë lidhur me kamiona me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe maksimumi 20 ton për secilin
te kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “C O L O M B O” Sh.p.k me vlerë të ofertës
26.642.351 (njëzet e gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e treqind e pesëdhjetë e
një) lekë pa tvsh

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
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“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

8.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit.

Nga shqyrtimi që Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i bëri dokumentacionit të paraqitur në sistemin

elektronik të app-së rezulton se operatori ekonomik “C O L O M B O” Sh.p.k

Operatori ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

F. L. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

M. R. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

Sa më sipër Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me

dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 8, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “EURO-ALB” Sh.p.k. me vlerë të ofertës
28.491.892 (njëzet e tetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
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Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

9.Operatori ekonomik pjesmarrës të ketë në staf të punësuar si më poshtë:

a. Inxhinier – Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin e

energjise)

(Per inxhinierin e eficenses se energjise duhet te kete keto dokumenta provues: Kontrata e punes (e
vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit), Certifikata (Dip) per eficensen e
energjise si dhe të rezultojë në listpagesat e shqërisë për të paktën tre muajt e fundit)

Në përmbushje të kriterit të mësipërm shoqëria nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të provuar që

ka të punësuar në staf Inxhinier – Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin

e energjise).

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 9 a, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

8.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit.

Nga shqyrtimi që Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i bëri dokumentacionit të paraqitur në sistemin

elektronik të app-së rezulton se Operatori Ekonomik “EURO-ALB” Sh.p.k. ka paraqitur në

përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

F. V. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

I. I. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

Sa më sipër Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me

dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 8, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

5. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatoreve ekonomik JV“RRUGA URA ASFALTIM
NR.2 ELBASAN” Sh.p.k. &” DELIA IMPEX” Sh.p.k me vlerë të ofertës 28.607.601
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(njëzet e tetë milion e gjashtëqind e shtatë mijë e gjashtëqind e një) lekë pa TVSH.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

8.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit.

Nga shqyrtimi që Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i bëri dokumentacionit të paraqitur në sistemin

elektronik të app-së rezulton se JV“RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” Sh.p.k. &”

DELIA IMPEX” Sh.p.k ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

F. K. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

E. S. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

G. M. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

Sa më sipër Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me

dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 8, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
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Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Pompë uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1(nje) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për
secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera

Prerese asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Rrul 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesembedhjete) ton dhe
maksimumi 20(njezet) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e
mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme),
dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e
kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese
te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te
blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet
objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe
targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne
procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga administratori i
shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim
verifikimi).
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Operatori Ekonomik JV“RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” Sh.p.k. &” DELIA
IMPEX” Sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm kanë deklaruar në shtojcën nr.10 se disponojnë
mjetet e mëposhtëme:

Kamion me targa SH5494D me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për këtë
mjet 6 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës 5-10 ton)

Kamionçine me targa AA040 TR me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 3.1 Ton .

Kamionçine me targa AA423 DA me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 1.1 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës 1-2 ton)

Kamionçine me targa AA084DG me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 2.180 KG .

Kamionçine me targa AA326DC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 3.745 KG.

Kamionçine me targa AA518EU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 1.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës 1-2 ton)

Kamion me targa AA 548 GB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për këtë
mjet 16 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës 15-20 ton)

Kamion me targa AA 615 CO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për këtë
mjet 21.340 KG.

Kamion me targa AA 615 CO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për këtë
mjet 21.340 KG.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamion kapaciteti mbajtës duhet të jetë
minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës. Operatori
Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga dy kamiona ka paraqitur vetëm një kamion me tonazhin e
kërkuar nga AK.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamion kapaciteti mbajtës duhet të jetë
minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës. Operatori
Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga dy kamiona ka paraqitur vetëm një kamion me tonazhin e
kërkuar nga AK.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 13, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

6. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “HASTOÇI” Sh.p.k me vlerë të ofertës
29.641.963 (njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e një mijë e nëntëqind e
gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Pompë uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1(nje) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për
secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera

Prerese asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Rrul 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesembedhjete) ton dhe
maksimumi 20(njezet) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë
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- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë
a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e
tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet
me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te
kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit
ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme
dhe targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara
ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga
administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose
me qera me qellim verifikimi).

Operatori ekonomik ka deklaruar si më poshtë:

Se lista e makinerive dhe e paisjeve të paraqitura në shtojcën 10 për realizimin e këtij objekti nuk janë
të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk janë të deklaruara te shpallura fitues nga autoriteti
kontraktor, UKT sha dhe do të jenë deri në përfundim të këtij objekti.
Autoriteti kontraktor UKT sha ka konstatuar se automjetet e deklaruara me anë të shtojcës Nr. 10 në
këtë procedurë prokurimi janë të angazhuara në tenderin me objekt: “Instalim i sistemit Ujëmatës
elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I)” në të cilin Operatori ekonomik “HASTOÇI” Sh.p.k është
shpallur fitues dhe është në proces zbatimi të kontratës.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

7. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “KUPA” Sh.p.k me vlerë të ofertës 29.646.334
(njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e dyzet e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e katër)
lekë pa TVSH.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
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aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

8.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit.

Nga shqyrtimi që Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i bëri dokumentacionit të paraqitur në sistemin

elektronik të app-së rezulton se operatori ekonomik “KUPA” Sh.p.k ka paraqitur në përmbushje të

këtij kriteri si më poshtë:

B. A. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

M. L. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

Sa më sipër Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me

dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 8, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

9.Operatori ekonomik pjesmarrës të ketë në staf të punësuar si më poshtë:

b. ekspert zjarrfikes te certifikuar (1 person)
(Për ekspertin zjarrfikës çertifikata e ekspertit zjarrëfikës si dhe Kontrata e punes (e vlefshme per te
pakten periudhen e parashikuar te ndertimit, si dhe të rezultojë në listpagesat e shqërisë për të
paktën tre muajt e fundit )

Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm nuk ka paraqitur anjsë dokumentacion që të
ketë të punësuar ekspert zjarrfikes te certifikuar.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 9 b, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
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tenderit.

8. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “COMPANY RIVIERA 2008” Sh.p.k me
vlerë të ofertës 30.007.821 (tridhjetë milion e shtatë mijë e tetëqind e njëzet e një) lekë pa
TVSH.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

9.Operatori ekonomik pjesmarrës të ketë në staf të punësuar si më poshtë:

a. Inxhinier – Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin e

energjise)

(Per inxhinierin e eficenses se energjise duhet te kete keto dokumenta provues: Kontrata e punes (e
vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit), Certifikata (Dip) per eficensen e
energjise si dhe të rezultojë në listpagesat e shqërisë për të paktën tre muajt e fundit)

Në përmbushje të kriterit të mësipërm shoqëria nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të provuar që

ka të punësuar në staf Inxhinier – Auditues energjie (1 person) (i pajisur me “Certifikate per auditimin

e energjise).

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 9 a, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

8.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit.

Nga shqyrtimi që Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i bëri dokumentacionit të paraqitur në sistemin

elektronik të app-së rezulton se operatori ekonomik “COMPANY RIVIERA 2008” Sh.p.k ka

paraqitur në përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

P. T. manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)
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Sa më sipër Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me

dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist.

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

7. Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shoqërisë për gjashte muajt e fundit të
pakten 10 (dhjetë) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga
institucione ekuivalente me të, ku nga keta te jene te pakten:
- Grupi I- 4(kater) punonjës
- Grupi II-3(tre) punonjës
- Grupi III- 1(një) punonjës
- Grupi IV- 1 (një) punonjës
- Grupi V- 1 (një) punonjës
- (Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit
teknik, kontratat e punes te vlefshme)

Operatori Ekonomik “COMPANY RIVIERA 2008” Sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm ka
paraqitur punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione
ekuivalente me të si më poshtë vijon:

Për Grupi I, ka paraqitur dokumentacion për N. M., GJ. A., M. K., N. L., M. GJ.,H. P.
Për Grupi II, ka paraqitur dokumentacion për L. M., RR. C.,
Për Grupi III, ka paraqitur dokumentacion për F. M.
Për Grupi V, ka paraqitur dokumentacion për E. B.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 3(tre) punonjës të pajisur me deshmi
kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të për Grupin II, për
ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 3(tre) punonjës të
pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të
për Grupin II, ka paraqitur vetëm dy punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga
ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të për Grupin II.
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 1 (një) punonjës të pajisur me deshmi
kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të për Grupin IV, për
ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnjë
punonjës me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të
për Grupin IV.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 8, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni
66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.
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9. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALKO-IMPEX General Construcion”
Sh.p.k me vlerë të ofertës 27.095.689 (njëzet e shtatë milion e nëntëdhjetë e pesë mijë e
gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur

në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e

rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime

aritmetike në vlera.

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “ALKO-IMPEX

General Construcion” Sh.p.k nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin ligjor e teknik

të kërkuar të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.

Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave. Mungesa e

ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “ALKO-IMPEX General Construcion” Sh.p.k s’kualifikohet

pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor e teknik, të përcaktuara në dokumentat standarte të

tenderit për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të

Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të

Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni

66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e

tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “SIRETA 2F”

sh.p.k me NIPT K51501008J , me seli në Adresën: Paskuqan, Lagjia Babrru Fushe, Komuna Paskuqan,

Tiranë, me ofertë ekonomike me vlerë prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion), se është identifikuar si

oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji”

pranë Medresesë, Tiranë, 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 konfiskohet

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 04.09.2018.

Ankesa: Nuk ka

mailto:info@ukt.al
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