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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. 228 rep., nr. 68/1 kol., datë 30.06.2019 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 ujësjellësi në rrugët "Bilal Xhaferri,

Pjetër Budi, Sef Kosharja, Xhemal Kada, Xheladin Beqiri, Prengaje, Vojo Kushi, Vincens Prenushi,

Sado Kosheno, Xhemal Dervishi, Mitat Frashri, Naim Frashri, Themistokli Germenji, Babrru

Tiranë”

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-24536-05-30-2019

Fondi limit: 43.999.400 (dyzetë e tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind)

lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit

të sheshit të punimeve.

Data e zhvillimit të tenderit është: 01.07.2019 Ora: 11:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 22 DATE 03.06.2019

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

& “KUPA” SHPK NIPT-i K51615512C

Vlera: 39.591.618,15 (tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë e

gjashtëqind e tetëmbëdhjetë presje pesëmbëdhjetë ) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “INA” sh.p.k NIPT-i J61814009W

Vlera: 36.838.343 (tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e

dyzet e tre) lekë pa TVSH.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”INA” shpk, me vlerë të ofertës 36.838.343
(tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e dyzet 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 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

se oferta përmbush të gjitha kriteret për kualifikim të përcaktuar në dokumentat standarte të

tenderit.

Më datë 03.07.2019 pranë Autoritetit Kontraktor UKT sh.a është protokolluar shkresa e

operatorit ekonomik Ina “sh.p.k me lëndë ”Deklaratë tërheqje” prot hyrës 11714,datë

03.07.2019 me anë të së cilën parashtron arsyet e tërheqjes nga proçedura objekt prokurimi.

Duke qënë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave mbështetet në ligji nr.

44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” i cili në nenin 94,

“Tërheqja e kërkesës apo braktisja e procedurës”, pika 1 parashikon se “Si rregull, në

procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj

pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë.”

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se operatori ekonomik pjesëmarrës është në të

drejtën e tij të kërkojë të heqë dorë nga proçedura objekt prokurimi dhe për rrjedhojë të mos

shqyrtojë dokumentacionin e paraqitur në sistemin elektronik nga operatori ekonomikIina

shpk.

Heqja dorë nga oferta e paraqitur nga operatori ekonomik për proçedurën objekt prokurimi sjell
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për rrjedhojë përfundimin e procedimit administrativ pa një vendim përfundimtar për çështjen.

Përsa më sipër KVO vendos të skualifikojë operatorin ekonomik “Ina shpk.

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. 228 rep., nr. 68/1 kol., datë 30.06.2019 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, me vlerë të ofertës: 39.591.618, 15

(tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e tetëmbëdhjetë

presje pesëmbëdhjetë ) 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 03.07.2019

Ankesa: Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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