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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.

DREJTORIA E PROKURIMEVE

SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik ”BAMI” shpk, me administrator Z. Besnik Bami, me numër NIPT-i

J94416206R me adresë: Tiranë, Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE KAMERAS

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”

Numri i referencës së procedures: REF-24581-05-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi Dn-426 mm, Dn-200mm në rrugën

"Xhanfize Keko”

Fondi Limit: 54.380.004 (pesëdhjetë e katër milion e treqind e tetëdhjetë mijë e katër) lekë pa TVSH.

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

Kohëzgjatja: 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Data e zhvillimit të tenderit është: 01.07.2019 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.22 të dates 03/06/2019

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

1. Operatori Ekonomik ”INA” shpk NIPT-it J61814009W

Vlera: 44.235.590 (dyztë e katër milion e dyqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjet)
lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik ”BAMI” shpk NIPT-i J94416206R

Vlera: 50.406.959 (pesëdhjetë million e katërqind e gjashtë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e
nëntë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”INA” shpk, me vlerë të ofertës 44.235.590 (dyztë

e katër milion e dyqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e nëntëdhjet) lekë pa TVSH.

Më datë 03.07.2019 pranë Autoritetit Kontraktor UKT sh.a është protokolluar shkresa e operatorit
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ekonomik Ina “sh.p.k me lëndë ”Deklaratë tërheqje” me Nr. 11714 prot.,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 për

rrjedhojë përfundimin e procedimit administrativ pa një vendim përfundimtar për çështjen.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ”BAMI” shpk, me

administrator Z. Alfred Ibrahimi, me administrator Z. Besnik Bami, me numër NIPT-i J94416206R me

adresë: Tiranë, Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE KAMERAS, me vlerë prej 50.406.959 (pesëdhjetë

million e katërqind e gjashtë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.Rrjedhimisht, jeni i

lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë Rruga KavajesNr.133, Njesia

administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 00 355 42240978, 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


