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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 29.06.2016. 
Ankesa: Ka ardhur ankesa Nr. 15204 Prot. Datë 07.07.2016. nga operatori ekonomik 
“KREATX”sh.p.k, të cilës i është kthyer përgjigje me shkresën Nr. 15204/1 datë 08.07.2016, duke 
mos pranuar ankesën e paraqitur prej tij. 
Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP: Nuk ka patur ankesë. 
 

SH.A UJËSJELLËS-KANALIZIME, TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
Për: Operatorin ekonomik JV“FUSHA” sh.p.k & ”KROI-OS” sh.p.k  i përfaqësuar me prokurë 
të posaçme Nr. 3048 Rep. Nr. 653 Kol, datë 25.06.2016 nga shoqëria KROI-OS”sh.p.k e nr.NIPT-i 
J72207015Q, me administrator Z.Nikolla Çaçi me adresë: Autostrada Tiranë-Durrës, km. 4, Tiranë. 
Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT sh.a.” 
Fondi Limit: 117,629,165 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë e 
njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 
Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 
Kohëzgjatja e kontratës: 30 ditë duke nisur nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Data e zhvillimit të tenderit është: 29/06/2016 Ora: 09:00. 
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr 22 datë 06/06/2016. 
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 “ATLAS.GRUP.PISHINA” sh.p.k.   NIPT L22020001K 
Vlera: 79.749.305 (shtatëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e dyzetë e nëntë mijë e treqind e 
pesë) lekë pa TVSH. 

2. Operatori ekonomik JV“VIBTIS” sh.p.k    NIPT  L02103503S 
& “AlbStar” sh.p.k NIPT  J62503512W 
Vlera: 102,186,298.45 (njëqind e dy milion e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë dyqind e 
nëntëdhjetë e tetë pike dyzetë e pesë) lekë pa TVSH. 

3. Operatori ekonomik JV“FUSHA” sh.p.k &    NIPT  J61922018S 
”KROI-OS” sh.p.k       NIPT  J72207015Q 
Vlera: 114,069,210 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e 
dhjetë) lekë pa TVSH. 

4. Operatori ekonomik  “SI.SI.-AL” sh.p.k.,    NIPT K72117030P  
Vlera:j 116,417,772.77 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëmbëdhjetë 
mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy pike shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 
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5. Operatori ekonomik  Edvin Popa p.f.     NIPT K92801205M  
Vlera: 117,208,719 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e tetë mijë e shtatëqind e 
nëntëmbëdhjëtë) lekë pa TVSH. 

6. Operatori ekonomik “FAT-Group” sh.p.k.      NIPT L43428401V 
Vlera: nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. Operatori ekonomik “ATLAS.GRUP.PISHINA” sh.p.k. me nr. NIPT-i L22020001K, me 
administrator Z.Hysni Hisa, me ofertë ekonomike me vlerë 79.749.305 (shtatëdhjetë e nëntë 
milion e shtatëqind e dyzetë e nëntë mijë e treqind e pesë) lekë pa TVSH, Si pasojë e 
tërheqjes së ofertës së tij ekonomike nga kjo procedurë prokurimi. 
 

2. Operatori ekonomik JV“VIBTIS” sh.p.k & “AlbStar” sh.p.k i përfaqësuar me prokurë të 
posaçme Nr. 2647 Rep. Nr. 904 Kol, datë 28.06.2016 nga shoqëria “VIBTIS” sh.p.k me nr. 
NIPT-i L02103503S, me administrator Z.Ardit Ismailaj, me ofertë ekonomike me vlerë 
102,186,298.45 (njëqind e dy milion e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë dyqind e 
nëntëdhjetë e tetë pike dyzetë e pesë) lekë pa TVSH, ka mangësi në dokumentacionin e 
kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta 
të Pranimit/Kualifikimit si më poshtë: 

- Nuk plotëson kritetin e vendosur në pikën 2.3.7 i cili sanksionon ”Operatori ekonomik 
duhet të paraqesë ditën dhe orën e zhvillimit te proçedurës mostra për te gjitha mallrat”, 
pasi vetë përfaqësuesi me autorizim Z.Gazmir Hoxha, i shoqërisë “VIBTIS” sh.p.k, ka 
deklaruar që nuk ka paraqitur shirit sinjalizues. 
Shoqëria Albstar nuk ka paraqitur Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për Bashkinë 
Tiranë, kriter i vendosur në pikën 2.1.2 të DST i cili sanksionon ”Vërtetim lëshuar nga 
Komuna ose Bashkia për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor 
për vitin 2015, si për NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare. 
 

3. Operatori ekonomik “SI.SI.-AL” sh.p.k., me nr. NIPT-i K72117030P, me administrator 
Z.Stefan Çaçi, me ofertë ekonomike me vlerë prej 116,417,772.77 (njëqind e 
gjashtëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy 
pike shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në 
Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të 
Pranimit/Kualifikimit si më poshtë: 

- Nuk ka paraqitur asnjë dokument për të provuar se plotëson kriteret e përgjithshme  dhe të 
veçanta të pranimit/kualifikimit të përcaktuara në shtojcën 8-të, të dokumentave të tenderit 
me objekt: “Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT sh.a.” 
 

4. Operatori ekonomik  Edvin Popa p.f. me nr. NIPT-i K92801205M, me ofertë ekonomike 
me vlerë prej 117,208,719 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e tetë mijë e 
shtatëqind e nëntëmbëdhjëtë) lekë pa TVSH, ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në 
Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të 
Pranimit/Kualifikimit si më poshtë: 
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- Nuk ka paraqitur asnjë dokument për të provuar se plotëson kriteret e përgjithshme  dhe të 
veçanta të pranimit/kualifikimit të përcaktuara në shtojcën 8-të, të dokumentave të tenderit 
me objekt: “Blerje tuba rakorderi dhe aksesorë të tjerë për UKT sh.a.” 
 

5. Operatori ekonomik “FAT-Group” sh.p.k. me nr. NIPT-i L43428401V, me administrator 
Z.Anri Hoxhaj, i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik JV“FUSHA” 
sh.p.k & ”KROI-OS” sh.p.k  i përfaqësuar me prokurë të posaçme Nr. 3048 Rep. Nr. 653 Kol, 
datë 25.06.2016 nga shoqëria KROI-OS”sh.p.k e nr.NIPT-i J72207015Q, me administrator 
Z.Nikolla Çaçi me adresë: Autostrada Tiranë-Durrës, km. 4, Tiranë, me ofertë ekonomike me vlerë 
prej 114,069,210 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e dhjetë) 
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 “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 07.07.2016. 
Ankesa: Nuk ka patur. 
                   

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME,  
DREJTORIA E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

Nga: Autoritetit Kontraktor, Adresa, Nr.tel : 
Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara Adresa: Sheshi 
Skënderbej Nr. 3, Tiranë, Tel/Fax:04/ 2224403 
 
Drejtuar: 
 
Për Lotin II “Blerje bateri për Automjete”, operatorit ekonomik “R&R GROUP” shpk, me numër 
NIPT K81415001A, me ofertë ekonomike 9 500 000 (nëntë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH, 
me adresë: Lagjia Valias, Rruga “Skënderbeu”, Ndertesë Private, Zona Kadastrale nr. 2066, Kamëz. 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet 
profilaktike”. 
 


