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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A
DREJTORIA E PROKURIMEVE

SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “VIANTE Konstruksion” shpk me NIPT K47103804L, me administrator
Z. Gjergji Bezati, me seli në Adresën: Elbasan, Gramsh, SPORTI.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave

Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96112-11-27-2018

Fondi limit: 13.530.345 (trembëdhjetë milion e pesëqind e tridhjetë mijë e treqind e dyzet e pesë)

lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i kryerjes së punimeve është 45

dite nga data e lidhjes se kontrates.

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

Data e zhvillimit të tenderit është: 17.01.2019 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 48 DATE 03.12.2018

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

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

1. Operatori ekonomik “Bajrami N” sh.p.k. NIPT-i K02727202O

Vlera: 10.791.769,9 (dhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e
gjashtëdhjetë e nëntë presje nëntë ) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k NIPT-i K02003001O

Vlera: 11.797.175,67 (njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind

e shtatëdhjetë e pesë presje gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.
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3. Operatori ekonomik “Viante Konstruksion” sh.p.k NIPT-i K47103804L

Vlera: 11.902.180,56 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë
presje pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.

Të skualifikuar:

1.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Bajrami N” sh.p.k me vlerë të ofertës 10.791.769,9

(dhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë presje 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.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006,

“Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të Vendimit të Këshillit të

Ministrave 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 ka kërkuar në kriterin Nr.13 të kriterve të veçanta, kapaciteti teknik ti vihet në

dispozicion 1 Eskavator me goma, për ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje

të kriterit nuk ka paraqitur vetëm asnjë Eskavator me goma me dokumentacionin shoqërues të

nevojshme të kërkuar nga AK në dokumentat standarte te tenderit.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,

është i paplotë lidhur Eskavatorin me goma për rrjedhojë i pavlefshëm.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë

pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur

mjetet në mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;

Pra sa më sipër Shoqëria “Bajrami N” shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i

përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e

veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në kundërshtim me pikën 1 gër

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 1 Eskavator me goma, për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm nuk ka paraqitur vetëm asnjë

Eskavator me goma me dokumentacionin shoqërues të nevojshme të kërkuar nga AK në dokumentat

standarte te tenderit.

2. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k me vlerë të ofertës

11.797.175,67 (njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e shtatëdhjetë

e pesë presje gjashtëdhjetë e shtatë) 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:

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,

është i paplotë lidhur Eskavatorin me goma për rrjedhojë i pavlefshëm.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë

pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur

mjetet në mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;

Pra sa më sipër Shoqëria EURONDERTIMI 2000 shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem

teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos

përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në

kundërshtim me pikën 1 gërma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

prokurimin Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në

procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e

mëposhtëme që AK i vlerëson të nevojshme...............ma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643,

datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se: Operatorët ekonomik, për të

marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha

kriteret e mëposhtëme që AK i vlerëson të nevojshme...............

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorin ekonomik “VIANTE

Konstruksion” shpk me NIPT K47103804L, me administrator Z. Gjergji Bezati,, me administrator

Z. Kujtim Hasa, me vlerë të ofertës: 11.902.180,56 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dy mijë e

njëqind e tetëdhjetë presje pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, se 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 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 28.01.2019

Ankesa: Nuk ka patur.
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TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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