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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 “ZENIT &CO” sh.p.k, me numër NIPT-i K61731002D me adresë:
Tiranë, Rruga "Myrteza Topi".

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe
rikonstruksioneve të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza I)”

Fondi Limit: 18.771.284 (tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind e
tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.

Numri i referencës së procedurës: REF-24754-05-30-2019.

●Loti i katërmbëdhjetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndertim rrjet ujësjellësi si dhe venia
në punë të investimit të bashkisë në rrugët "Hysni Gerdolli",Rruga" Egnatia", Miftar Gerbolli, Avdyl
Matoshi, Riza Cuka, Blloku Bon Bosko me fond limit 326.580 (treqind e njëzet e gjashtë mijë e
pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.

Numri i referencës së procedurës/lotit 14 REF-24820-05-30-2019.

Për Lotin e katërmbëdhjetë afati: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndertim rrjet ujësjellësi si
dhe venia në punë të investimit të bashkisë në rrugët "Hysni Gerdolli",Rruga" Egnatia", Miftar
Gerbolli, Avdyl Matoshi, Riza Cuka, Blloku Bon Bosko - 20 ditë duke nisur nga data e dorëzimit te
sheshit të punimeve.

Data e zhvillimit të tenderit është: 04.07.2019 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 “XH & MILER” shpk. NIPT-i K72105003E
Vlera: 301,459 (treqind e një mijë e katër qind e pesëdhjetë e nëntë) leke pa tvsh.

2. Operatori Ekonomik “ZENIT &CO” sh.p.k. NIPT-it K61731002D

Vlera; 276,337 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë) leke pa

tvsh.

3. Operatori Ekonomik Operatori Ekonomik “Infratech” sh.p.k NIPT-i K91628001D

Vlera: 276,337 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë) leke pa
tvsh.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “XH & MILER”sh.p.k me vlerë të ofertës:
301,459 (treqind e një mijë e katër qind e pesëdhjetë e nëntë) leke pa tvsh.

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”, 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 vijon:

Së pari “AK ka kërkuar në kriteret e pergjithshme të kualifikimit(deklaratën mbi plotësimin e
kritereve të përgjithshme ..

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik KVO konstaton se operatori ekonomik
nuk ka arritur të paraqesë deklaratën mbi plotësimin e kritereve të përgjitshme pjesë e dokumentave
standarte të tenderit.

KVO konstaton gjithashtu se, nuk jemi në kushtet e nenit 53, pika 1, të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar.

Prandaj, operatori ekonomik “XH&MILER”shpk duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e
ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në
sistemin elektronik të prokurimeve para hapjes së ofertave. Neni 53/2 I LPP percakton qarte se , nuk
duhet të ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim
apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë të pavlefshme në të vlefshme.

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara
në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë
dokumentacion.

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.

Mëqenëse dy Operatorë Ekonomik “Infratech ” SHPK dhe “ZENIT&CO” SHPK kanë paraqitur

ofertë të njejtë me vlerë 276,337 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë)

leke pa tvsh.mbështetur në Ligjin e Prokurimit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i

ndryshuar, percaktimi i fituesit u bë me short. Nga shorti, fitues rezultoi Operatori Ekonomik

“ZENIT &CO” sh.p.k, me numër NIPT-i K61731002D me adresë: Tiranë, Rruga "Myrteza

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.

Topi", me numër NIPT-i L11807013M me vlerë 276,337 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e

treqind e tridhjetë e shtatë) leke pa tvsh.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorin Ekonomik “ZENIT &CO”
sh.p.k, me numër NIPT-i K61731002D me adresë: Tiranë, Rruga "Myrteza Topi", me vlerë të
ofertës: 276,337 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë) leke 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 18.07.2019

Ankesa mbi Vlerësimin e Ofertave: Nuk është paraqitur ankesë.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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