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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: Bashkimin e operatoreve ekonomik “ARB & TRANS-2010” sh.p.k & “KUPA”SHPK i
përfaqësuar me anë të prokurës së posaçme me nr. 393 rep., nr. 305 kol., datë 17.01.2019 nga shoqëria
“ARB & TRANS-2010” sh.p.k me NIPT L02325001T, me administrator Z. Fatmir Firi, me seli në
Adresën: Tirane,Zall Herr Cerkeze-Morine,Ndertese 2 kateshe, 100 m larg ish Stallave Çekreze.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga

rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-99519-12-17-2018

Fondi limit: 75.745.805 (Shtatëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e dyzet e pesë mijë tetëqind e

pesë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i kryerjes së punimeve është 4

muaj nga data e lidhjes së kontratës

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

Data e zhvillimit të tenderit është: 18.01.2019 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 51 DATE 24.12.2018

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: 58.225.721,4 (pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e
njëzet e një presje katër) lekë pa TVSH
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2. BOE “PEPA GROUP” shpk NIPT-i L42215009L

& “JUNIK” shpk NIPT-i J68007522L

Vlera: 62.545.701,75 (gjashtëdhjetë e dy milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë e shtatëqind e

një presje shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “CURRI” shpk NIPT-i J67902718S

Vlera: 66.444.504 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e dyzet e katër mijë e pesëqind

e katër) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “ARB & TRANS-2010” sh.p.k NIPT-i L02325001T

& “KUPA” SHPK NIPT-i K51615512C

Vlera: 70.278.075 (shtatëdhjetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëdhjetë e

pesë) lekë pa TVSH.

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

Vlera: 71.008.140 (shtatëdhjetë e një milion tetë mijë e njëqind e dyzet) lekë pa TVSH

6. Operatori Ekonomik “S I R E TA 2F” sh.p.k NIPT-i K51501008J

Vlera: 72.892.244 (shtatëdhjetë e dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e

dyzet e katër) lekë pa TVSH.

7. Operatori Ekonomik “SHPRESA – AL “ sh.p.k NIPT-i K31321021N

Vlera: 74.274.560,1 (shtatëdhjetë e katër milion e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e

pesëqind e gjashtëdhjetë presje një) lekë pa TVSH.

8. Operatori ekonomik “LIQENI VII” SHPK NIPT-i K01730502W

Vlera: 74.940.915 (shtatëdhjetë e katër milion e nëntëqind e dyzet mijë e nëntëqind e

pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “BAJRAMI N.” Sh.p.k, me vlerë të ofertës

58.225.721,4 (pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e njëzet e pesë mijë e shtatëqind e njëzet e një presje

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 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:
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Së pari AK,

Operatori ekonomik “BAJRAMI N.” Sh.p.k ka deklaruar në shtojcën 10 eskavator me goma copë 2

me deklaratë doganore përkatësisht: R3902 Dt.09.02.2009 dhe R 1364 Dt 23.06.2003 që rezultojnë

në emër të shoqërisë “BAJRAMI N” Sh.p.k. Për eskavatorët me goma shoqëria nuk ka paraqitur

dokumentacionin e nevojshëm si mëposhtë:

Lejë qarkullimi, çertifikatë e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit, C’ka bie në kundërshtim me

“Kriteret e veçanta për kualifikim”, kapaciteti Teknik pika 13, gërma (a) ku citohet:

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 eskavatorët me goma nuk kanë lejën e qarkullimit, Çertifikatën e kontrollit

teknik dhe siguracion mjeti.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 2 Eskavator me goma 0.25 m³ për

ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm nuk ka paraqitur

asnjë Eskavator me goma 0.25 m³ 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 me Eskavator me goma 0.25 m³ te kerkuar nga AK (2 copë) 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.” Sh.p.k 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...............

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 Bashkimi i operatoreve ekonomik “PEPA GROUP” shpk & “JUNIK”

shpk me vlerë të ofertës 62.545.701,75 (gjashtëdhjetë e dy milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë e

shtatëqind e një presje shtatëdhjetë e pesë) 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
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“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 ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet të

jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secilin kamionçinë për ekzekutimin e kontratës. Bashkimi

i Operatoreve Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur tre kamionçina me tonazhin e

kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik lidhur me

shtojcën 10, është i paplotë lidhur me kamionçinë vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 1.5

ton dhe maksimumi 2 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (4 cope), për rrjedhojë i

pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.

Bashkimi i Operatoreve Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur dy kamion me

tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomik lidhur me

shtojcën 10, është i paplotë lidhur me kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton

dhe maksimumi 10 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (3 cope), për rrjedhojë i

pavlefshëm.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve 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 bashkimi i operatoreve ekonomik “PEPA GROUP” shpk & “JUNIK” 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...............

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 “CURRI” shpk me vlerë të ofertës 66.444.504
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(gjashtëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e dyzet e katër mijë e pesëqind 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 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 ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina vetëshkarkues kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secilin kamionçinë për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnjë kamionçinë 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 kamionçinë vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe

maksimumi 2 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (4 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.

Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur një 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 kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe

maksimumi 20 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (3 cope), 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 operatori ekonomik “CURRI” 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...............

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 tenderi.

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

71.008.140 (shtatëdhjetë e një milion tetë mijë e njëqind e dyzet) lekë pa TVSH.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së
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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 ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy Fadrome me goma për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur një Fadrome me

goma 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 me Fadrome me goma të kërkuar nga AK (2 copë) për rrjedhojë i pavlefshëm

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina vetëshkarkues kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secilin kamionçinë për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnje kamionçinë 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 kamionçinë vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe

maksimumi 2 ton për secilin kamion te kerkuar nga AK (4 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.

Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur dy 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 kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe

maksimumi 20 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (3 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.

Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur dy 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 kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton dhe

maksimumi 10 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (3 cope), 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” sh.p.k 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
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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...............

Pra,përfundimisht K.V.O gjykon se duhet të vlerësojë përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim që

gjendet në DT dhe operatorët ekonomikë jane të detyruar të përgatitin ofertat dhe të paraqesin të

plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.

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 “S I R E T A 2F” sh.p.k me vlerë të ofertës

72.892.244 (shtatëdhjetë e dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e dyqind e dyzet 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 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:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatorët

ekonomikë në sistemin elektronik në përmbushje të kriterit të kërkuar në pikën 13 të kushteve të

veçanta të DST por gjithashtu edhe kërkesë taksative e përcaktuar në dokumentat standarte të

tenderit të miratuara nga Agjensia e Prokurimit Publik vëren se operatori ekonomik nuk kanë

arritur të paraqesin shtojcën 10 (mbi disponimin e makinerive) dhe asnjë mjet të kërkuar sipas kësaj

shtojce në kundërshtim kjo me kushtet e përcaktuara ne DST.

Sqarojmë operatorët ekonomikë se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave verifikon vetëm mjetet që

përmban deklarata mbi disponueshmërinë e makinerive të dorëzuar nga operatorët ekonomikë.

Gjithashtu theksojmë se deklarata mbi disponueshmërinë e mjeteve (sipas listës së mjeteve të

kërkuara nga AK) pasqyron të gjitha mjetet që operatorët ekonomikë kanë ndërmend të angazhojnë

për realizimin e objektit të prokurimit si dhe këto mjete nuk janë të angazhuara në AK të tjera duke

i krijuar bindjen kështu AK se operatori ekonomik disponon mjetet për realizimin e kontratë objekt

prokurimi.

Një dokument i tillë lidhet drejtpërdrejtë me përgjegjësinë dhe angazhimin konkret të operatorit

ekonomik se mjetet e deklaruara nuk i ka të angazhuara në kontrata të tjera e njëkohësisht krijon

bindjen tek autoriteti kontraktor se këto janë mjetet e vënë në dispozicion në funksion të realizimit të

objektit të prokurimit

Ekzistenca e dokumentacionit që provon se operatorët ekonomikë kanë në pronësi apo me qera

mailto:info@ukt.al


Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga e Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6,
Kodi postar 1027, Tiranë, Shqipëri, Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

makineri/kapacitete makineri pajisje nuk provon domosdoshmërisht se këto makineri janë disponibël

dhe të paangazhuara në kontrata të tjera.

Kjo do të thotë se operatorët ekonomikë janë të detyruar të bëjnë deklarimin e disponueshmërisë së

mjeteve sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit me qëllim që autoriteti kontraktor të ketë

mundësi të bëjë të gjitha verifikimet e mundshme para lidhjes së kontratës.

Në shtojcën 12 të DST përcaktohet se…. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të

dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

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 “S I R E T A 2F” sh.p.k 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...............

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 “SHPRESA – AL “ sh.p.k me vlerë të ofertës

74.274.560,1 (shtatëdhjetë e katër milion e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e pesëqind e

gjashtëdhjetë presje 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:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga operatorët

ekonomikë në sistemin elektronik në përmbushje të kriterit të kërkuar në pikën 13 të kushteve të

veçanta të DST por gjithashtu edhe kërkesë taksative e përcaktuar në dokumentat standarte të

tenderit të miratuara nga Agjensia e Prokurimit Publik vëren se operatori ekonomik nuk kanë

arritur të paraqesin shtojcën 10 (mbi disponimin e makinerive) dhe asnjë mjet të kërkuar sipas kësaj

shtojce në kundërshtim kjo me kushtet e përcaktuara ne DST.

Sqarojmë operatorët ekonomikë se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave verifikon vetëm mjetet që

përmban deklarata mbi disponueshmërinë e makinerive të dorëzuar nga operatorët ekonomikë.
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Gjithashtu theksojmë se deklarata mbi disponueshmërinë e mjeteve (sipas listës së mjeteve të

kërkuara nga AK) pasqyron të gjitha mjetet që operatorët ekonomikë kanë ndërmend të angazhojnë

për realizimin e objektit të prokurimit si dhe këto mjete nuk janë të angazhuara në AK të tjera duke

i krijuar bindjen kështu AK se operatori ekonomik disponon mjetet për realizimin e kontratë objekt

prokurimi.

Një dokument i tillë lidhet drejtpërdrejtë me përgjegjësinë dhe angazhimin konkret të operatorit

ekonomik se mjetet e deklaruara nuk i ka të angazhuara në kontrata të tjera e njëkohësisht krijon

bindjen tek autoriteti kontraktor se këto janë mjetet e vënë në dispozicion në funksion të realizimit të

objektit të prokurimit

Ekzistenca e dokumentacionit që provon se operatorët ekonomikë kanë në pronësi apo me qera

makineri/kapacitete makineri pajisje nuk provon domosdoshmërisht se këto makineri janë disponibël

dhe të paangazhuara në kontrata të tjera.

Kjo do të thotë se operatorët ekonomikë janë të detyruar të bëjnë deklarimin e disponueshmërisë së

mjeteve sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit me qëllim që autoriteti kontraktor të ketë

mundësi të bëjë të gjitha verifikimet e mundshme para lidhjes së kontratës.

Në shtojcën 12 të DST përcaktohet se…. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të

dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

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 “SHPRESA – AL “ sh.p.k 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...............

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.

8. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “LIQENI VII” SHPK me vlerë të ofertës 74.940.915

(shtatëdhjetë e katër milion e nëntëqind e dyzet mijë e nëntëqind e pesëmbëdhjetë) 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:
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Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina vetëshkarkues kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secilin kamionçinë për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur një kamionçinë 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 kamionçinë vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe

maksimumi 2 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (4 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës

duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.

Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur dy 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 kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe

maksimumi 20 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (3 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy Fadrome me goma për ekzekutimin e

kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur një Fadrome me

goma 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 me Fadrome me goma të kërkuar nga AK (2 copë) për rrjedhojë i pavlefshëm

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion një Sondë Shpimi për ekzekutimin e

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

Shpimi 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 me Sondë Shpimi të kërkuar nga AK (1copë) 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 operatori ekonomik “LIQENI VII” 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...............

Pra,përfundimisht K.V.O gjykon se duhet të vlerësojë përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim që

gjendet në DT dhe operatorët ekonomikë jane të detyruar të përgatitin ofertat dhe të paraqesin të

plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.

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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Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga e Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6,
Kodi postar 1027, Tiranë, Shqipëri, Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Bashkimin e operatoreve ekonomik

“ARB & TRANS-2010” sh.p.k & “KUPA”SHPK i përfaqësuar me anë të prokurës së posaçme me

nr. 393 rep., nr. 305 kol., datë 17.01.2019 nga shoqëria “ARB & TRANS-2010” sh.p.k me NIPT

L02325001T, me administrator Z. Fatmir Firi, me vlerë të ofertës: 70.278.075 (shtatëdhjetë milion e

dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëdhjetë e pesë) 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 31.01.2019

Ankesa: Është paraqitur ankesa nga operatori ekonomik “CURRI” SH.P.K me Nr. 2515 Prot. Datë
05.02.2019 me anë të së cilave kundërshton vlerësimin e ofertave për këtë objekt prokurimi duke
kërkuar rivlerësimin e ofertave.

Ankesës së mësipërme i është kthyer përgjigje me me ane të shkresave me Nr. 2515/1 Prot. Datë
07.02.2019 duke mos pranuar ankesën e paraqitur prej tij.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP është paraqitur ankesë nga “CURRI” SH.P.K.

Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit Nr. 133 datë 11.03.2019, Vendosi:

1. Të mos pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Curri” sh.p.k. për procedurën e prokurimit
“Procedurë e hapur”, me nr. REF-99519-12-17-2018, me objekt, “Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën
që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola"deri në lumin “Lana”, me fond
limit 75.745.805 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datë 18.01.2019, nga autoriteti kontraktor, Ujësjellës
Kanalizime Tiranë sh.a. 2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedures
së prokurimit

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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