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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A

DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “L.T.E Construksion”shpk me NIPT L78006801F, me administrator Z. Artur
Caushaj, me seli në Adresën: Fier Ballsh, Bulevardi Rrapo Hekali, lagjja 5, Shkurti, prane Zyre se
Punes, kati i pare, zona Kadastrale 1079, Ballsh-Mallakaster.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Objekti i kontratës: “Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr.''Xhorxhi Martini'',''Jeronim De

Rada'',''Myrteza Këlliçi''.

Numri i referencës së procedurës: REF-46648-12-23-2019

Fondi Limit: 10.990.115(dhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë)

lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45 ditë duke nisur nga data e dorëzimit

të sheshit të punimeve.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 06.01.2020 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 52 DATE 30.12.2019

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:

1. Operatori ekonomik “ 2T “sh.p.k NIPT-i K01731001M

Vlera: 10.324.910 (dhjetë milion e treqind e njëzet e katër mijë e nëntëqind e dhjetë) lekë pa

tvsh.

2. BO”K.M.K”sh.p.k NIPT-i L78223801E

&”Caushi/M”sh.p.k NIPT-i L88419801O

Vlera: 9.906.593 (nëntë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e pesëqind e nëntedhjetë e tre)

lekë pa tvsh.

3. Operatori ekonomik “L.T.E Construksion” Sh.p.k NIPT-i L78006801F
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Vlera: 10.239.448 (dhjetë milion e dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e dyzet e tetë)
lekë pa tvsh.

4. Operatori ekonomik “Liqeni VII”sh.p.k NIPT-i K0173050W
Vlera: 10.090.763 (dhjetë milion e nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre)lekë
pa tvsh.

Të skualifikuar, për arsyet si më poshtë:

1.Oferta e paraqitur nga BOE”K.M.K”sh.p.k &”Caushi/M”sh.p.k me ofertë 9.906.593 (nëntë
milion e nëntëqind e gjashtë mijë e pesëqind e nëntedhjetë 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 si më poshtë:

Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 10 si më poshtë
cituar:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera

Eskavator me goma 1 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe
maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion

3 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 17(shtatëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 1 copë Pronësi ose me qera

Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pik pesë) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

3 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera
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Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 30 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 3 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 4 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë
a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e

mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikatë për transport mallrash për
llogari të vetë dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera,
dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit,(te vlefshme) Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet
te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e
realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e
çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme
dhe targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te
deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne
pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

g) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 30.12.2019 në mënyrë të tillë që
Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë
vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e
Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa
paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a
vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se

Prokurimit UKT sha.

Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “KMK ”sh.p.k & “Caushi”sh.p.k kanë deklaruar në shtojcën

nr.10 se disponon mjetet e mëposhtme:
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Per te permbushur kriterin kamion me kapacitet mbajtes min 3.5 ton- max 5 ton per secilin kamion(

3 cope).

- Kamion me targa AA139CJ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 2,2 ton.

- Kamion me targa AA794KK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 2,4 ton.
Gjithashtu certifikata e kontrolllit teknik mban daten e skadences 02.11.2019

- Kamion me targa AA 870EK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 3,2 ton.

Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “KMK ”sh.p.k & “Caushi”sh.p.k kanë deklaruar në shtojcën

nr.10 se disponon mjetet e mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamioncinë me kapacitet mbajtes min 1.5 ton- max 2 ton per secilin

kamioncinë( 3 cope).

- Kamioncine me targa AA136XO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1,1 ton.

- Kamioncine me targa AA179ID me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 2,2 ton.

- Kamioncine me targa FR0456D me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1,4 ton.Polica e sigurimit per mjetin ne fjale mban daten e perfundimit te afatit
22.11.2019 dhe certifikata e kontrollit teknik mban daten e perfundimit te afatit te vlefshmerise
30.10.2019.

Sa më sipër cituar bashkimi i operatoreve ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar

nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për:

- Paraqitjen e 3 mjeteve me kapacitet mbajtës min 1,5 ton dhe max 2 ton pasi nuk ka paraqitur

asnjë kamionçinë me kapacitetin e kërkuar nga AK.

- Paraqitjen e 3 mjeteve me kapacitet mbajtës min 3,5 ton dhe max 5 ton pasi nuk ka paraqitur

asnjë kamion me kapacitetin e kërkuar nga AK.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga .BO”K.M.K&”Caushi”sh.p.k është i paplotë pasi nuk

ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik 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 sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,

është i paplotë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53,

të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII,

neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,

e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në DST.
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2. Oferta ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik “Liqeni VII” shpk me vlerë 10.090.763 (

dhjetë milion e nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë 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 si më poshtë:

Së pari AK në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar si më poshtë cituar:

8.Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të

gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, me dëshmi kualifikimi

profesional të leshuar nga subjektet e akredituar, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për

të paktën 3 (tre) muajt e fundit stafi si më poshtë:

- 1 (një) hidraulik

- 1(një) saldator

- 1(një) specialist per montim tubash

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik

vëren se në përmbushje të kriterit të sipërcituar operatori ekonomik ka paraqitur si staf mbeshtetes

specialist per montim tubash punonjesin me iniciale:

1. z.G.S

Per punonjesin e sipercituar ka paraqitur kontraten e punes te lidhur midis administrators se

shoqerise dhe zotit G.S (puna qe do te kryhet elektricist).

Per punonjesin G.S operatori ekonomik ka paraqitur certifikat per hidraulik niveli I, certifikat

hidraulik niveli II, certifikat instalues riparues sisteme diellore, certifikat riparues kondicionimi

ngrohje ftohje, si dhe certificate teknik elektroshtepiak.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur komisioni i vlerësimit të ofertave evidenton se

operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dëshmi profesionale ashtu siç është kërkuar në kriteret

e veçanta të kualifikimit per specialist montim tubash.

Përsa cituam më lart dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik Liqeni VII sh.p.k do të
konsiderohet i paplotë dhe për rrjedhojë i pavlefshëm.
Në shtojcën 11 shprehimisht parashikohet se….Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të

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

Theksojmë se në një proçedurë prokurimi,subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i cili
e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është
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autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e përcaktuara
nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në përputhje me
kriteret e kualifikimit të përcaktuara në DST.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik Liqeni VII ”sh.p.k është i paplotë

pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të

mjaftueshem teknik për sa i përket stafit mbeshtetes 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 sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 2.3

pika 8, është i paplotë.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 2.3 si më poshtë
cituar:

2.3 Per kapacitetin teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë

kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur

të kontratës që prokurohet dhe konkretisht: 5.495.057 (pesë milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë

mijë e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë tri viteve të fundit, datë e përllogaritur

nga data e hapjes se ofertave.

b.Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku

gjatë tre viteve të fundit, është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që

prokurohet, datë e përllogaritur nga data e hapjes se ofertave.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e bën oferten te kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në

deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

a) Për kontrata të realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontratë
3. Situacionin përfundimtar;
4. Aktin e kolaudimit;

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontrate;

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.

3. Leje ndertimi/shfrytëzimi per kryerjen e punimeve
4. Situacionin përfundimtar;
5. Akt kolaudimi objekti;
6. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim.

Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik vëren

se në përmbushje të kriterit të sipërcituar operatori ekonomik ka paraqitur , si punë të ngjashme :

1. Kontratë nr. 2327 Prot dt.19.11.2018 e lidhur ndermjet shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Durres

sh.a” dhe Bashkimit të operatorëve ekonomik “Liqeni VII” shpk & “Kupa” shpk me objekt

:”Rehabilitimi i rrjetit ujësjellës në zonat në lagjet nr.1, nr.4, nr.5, nr.8, nr.18, Bashkia Durrës”. Per

te cilen ka paraqitur dokumentacionet si me poshte:

1.Formularin e Kontrates me objekt :”Rehabilitimi i rrjetit ujësjellës në zonat në lagjet nr.1, nr.4,

nr.5, nr.8, nr.18, Bashkia Durrës” me nr.237 Prot dt.19.11.2018 , me vlere të kontrates 17.640.008

lekë pa TVSH .

2.Kontratë nr. 2327 Prot dt.19.11.2018 e lidhur ndermjet shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Durres

sh.a” dhe Bashkimit të operatorëve ekonomik “Liqeni VII” shpk & “Kupa” shpk.

3.Kushtet e veçanta të kontrates nr. 2327 Prot dt.19.11.2018 e lidhur ndermjet shoqërisë “Ujësjellës

Kanalizime Durres sh.a” dhe Bashkimit të operatorëve ekonomik “Liqeni VII” shpk & “Kupa” shpk.

4. Situacionin perfundimtar

5.Marrjen ne dorezim te perkohshem

6.Kolaudimin e objektit

6.Formularin e vlersimit

7.Faturat tatimore

Autoriteti kontraktuor nga shqyrtimi i dokumentacionit te paraqitur ne faqen elektronike te APP

veren se:

Ne dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik, kontrata eshte lidhur nga bashkimi I

operatoreve ekonomik por ne asnje rast nuk percaktohet perqindjet e pjesmarrjes ne pune ne menyre

qe autoriteti kontraktor te mund te percaktoje punen qe ka mare persiper te kryej Liqeni VII.Kjo

eshte ne kundershtim me ligjin e Prokurimeve Publike dhe bazen ligjore t enxjerre ne zbatim te tij.

Duke iu referuar neni 74 VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 për miratimin e rregullave të prokurimit

publik, i ndryshuar me vendimin nr. 402, datë 13.05.2015, me vendimin nr. 823, datë 23.11.2016

me vendimin nr. 797, datë 29.12.2017 dhe me vendimin nr. 80 datë 14.2.2018.

1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i
përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës.
Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë
secili nga anëtarët e këtij bashkimi.
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2. Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të
noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së
punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e
këtij bashkimi.Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit
caktojnë me prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e
shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me kualifikimet dhe ofertën
ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe
sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen nëbashkimin
eoperatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i operatorëve ekonomikë shpallet fitues,
kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi.

3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në
nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike,
financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në
përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt
marrëveshje.

4. Në rast falimentimi të përfaqësuesit të bashkimit të operatorëve ekonomikë ose në rrethana të
tjera, që ndërpresin veprimtarinë e tij gjatë zbatimit të kontratës, autoriteti kontraktor mund të
vazhdojë kontratën me një operator tjetër ekonomik, anëtar të bashkimit, me kusht që ai të
zotërojë kapacitetet ligjore, ekonomike, financiare dhe teknike për të zbatuar kontratën.
Përndryshe, autoriteti kontraktor zgjidh kontratën. Në rast se këto rrethana i ndodhin operatorit
tjetër ekonomik, atëherë detyrimet e operatorit të dështuar ekonomik mund të merren përsipër
nga përfaqësuesi ose nga një anëtar tjetër i bashkimit, me kusht që ky të plotësojë kërkesat.

Autoriteti kontraktuor ver re qe ka nje mos perputhje midis dokumentave te paraqitura per te
vertetuar kritetrin e kontrates se ngjashme, here paraqitet si bashkim operatoresh por pa
percaktuar perqindjet dhe here paraqitet si operator I vetem. Ne asnje rast nuk ka paraqitur
dokumenta provues se si ka realizuar kontraten i vetem.

Pra sa më sipër cituar shoqëria liqeni vii sha nuk zotëron kapacitet të mjaftueshëm teknik për sa i

përket përvojës së suksesshme në realizimin e kontratave pune të ngjashme për të realizuar

kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur kriteret e veçanta për kualifikim,

kapaciteti teknik dhe profesional, pika 1/a dhe pika 1/b, cka bie në kundërshtim me pikën 1 gërma

(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...............

B)aftësia teknike;operatorët ekonomik vërtetojnë se i zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike

profesionale kapacitetet organizative, makineritë, paisjet dhe asetet e tjera fizike, aftësitë

organizative,.reputacionin besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e nevojshëm për të

zbatuar kontratën.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik Liqeni VII ”sh.p.k është i paplotë

pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron kapacitet të
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mjaftueshem teknik për sa i përket kontrates se ngjashme 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 sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 2.3,

është i paplotë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53,

të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII,

neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,

e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në DST.

3. Oferta e paraqitur nga”2 T ” sh.p.k me ofertë 10.324.910 (dhjetë milion e treqind e njëzet e
katër mijë e nëntëqind e dhjetë)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:

Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 10 si më poshtë
cituar:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera

Eskavator me goma 1 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe
maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion

3 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 17(shtatëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 1 copë Pronësi ose me qera
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Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pik pesë) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

3 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 30 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 3 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 4 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë
a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e

mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikatë për transport mallrash për
llogari të vetë dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera,
dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit,(te vlefshme) Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet
te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e
realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e
çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe
targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara
ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga
administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose
me qera me qellim verifikimi).

g) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 30.12.2019 në mënyrë të tillë që
Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë
vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e Operatorëve
Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa
më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a vizitojë në çdo kohë
vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.
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Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se

Prokurimit UKT sha.

Operatori Ekonomik “2 T ”sh.p.k ka deklaruar deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e

mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamion me kapacitet mbajtes min 3.5 ton- max 5 ton per secilin kamion(

3 cope).

- Kamion me targa KO3201B me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 3,49 ton.

- Kamion me targa AA452EA me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 4,5 ton.

Mjetet e mesiperme jane siguruar nepermjet kontrates se qerase nr. Rep 3, nr.kol 3 nepermjet

qeradhensit Alb Korca 2002 shpk dhe qeramarresit firma 2T.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik për mjetet e mësipërme operatori

ekonomik ka paraqitur leje qarkullimi, çertifikatë e kontrollit teknik, ,taksë vjetore,foto të mjetit si

dhe çertifikatë për transport mallrash për llogari të vet.

Ajo çka konstaton Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është se çertifikatat e lëshuar nga njësia

vendore për transport mallrash është cilësuar “Për llogari të vet, pra qeradhënësi e ka për përdorim

vetjak.

Dhënia e tyre me qera është në kundërshtim me përcaktimet në nenin 81, pika 1,2,3,4,5 dhe 7,8

“Destinacioni dhe Përdorimi i Mjeteve” i ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës

së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 3, paragrafi 3.13 dhe 3.14 të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për

“Transportet rrugore”, si dhe në nenin 41, të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet

rrugore”, ku parashikohet se: “Transporti i mallrave me qira dhe për të tretë është i ndaluar të kryhet

pa licencën përkatëse.

- Kamion me targa AA032RI me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 3,64ton.

Mjeti i mesiperm eshte siguruar nepermjet kontrates se qerase nr. Rep 2, nr.kol 2 nepermjet

qeradhensit OB Construksion shpk dhe qeramarresit firma 2T.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik për mjetin e mësipërm operatori

ekonomik ka paraqitur leje qarkullimi, çertifikatë e kontrollit teknik, ,taksë vjetore,foto të mjetit si

dhe çertifikatë për transport mallrash për llogari të vet.

Ajo çka konstaton Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është se çertifikatat e lëshuar nga njësia

vendore për transport mallrash është cilësuar “Për llogari të vet, pra qeradhënësi e ka për përdorim

vetjak.

Dhënia e tyre me qera është në kundërshtim me përcaktimet në nenin 81, pika 1,2,3,4,5 dhe 7,8
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“Destinacioni dhe Përdorimi i Mjeteve” i ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës

së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 3, paragrafi 3.13 dhe 3.14 të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për

“Transportet rrugore”, si dhe në nenin 41, të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet

rrugore”, ku parashikohet se: “Transporti i mallrave me qira dhe për të tretë është i ndaluar të kryhet

pa licencën përkatëse.

- Kamion me targa AA794KK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 2,4 ton.
Gjithashtu certifikata e kontrolllit teknik mban daten e skadences 02.11.2019

- Kamion me targa AA 870EK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 3,2 ton.

Operatori Ekonomik “2 T ”sh.p.k ka deklaruar deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e

mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamion me kapacitet mbajtes min 1.5 ton- max 2 ton per secilin kamion(

3 cope).

- Kamioncine me targa AA154GO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1,8ton.

- Kamioncine me targa AA479TH me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1,6 ton.

- Kamioncine me targa AA839TA per te cilin nuk ka paraqitur leje qarkullimi per te bere te
mundur nxjerrjen e kapacitetit mbajtes.

Mjetet e mesiperme jane siguruar nepermjet kontrates se qerase nr. Rep 1, nr.kol 1 nepermjet

qeradhensit Fusha shpk dhe qeramarresit firma 2T.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik për mjetet e mësipërme operatori

ekonomik ka paraqitur leje qarkullimi, çertifikatë e kontrollit teknik, ,taksë vjetore,foto të mjetit si

dhe çertifikatë për transport mallrash për llogari të vet.

Ajo çka konstaton Komisioni i Vlerësimit të Ofertave është se çertifikatat e lëshuar nga njësia

vendore për transport mallrash është cilësuar “Për llogari të vet, pra qeradhënësi e ka për përdorim

vetjak.

Dhënia e tyre me qera është në kundërshtim me përcaktimet në nenin 81, pika 1,2,3,4,5 dhe 7,8

“Destinacioni dhe Përdorimi i Mjeteve” i ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës

së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 3, paragrafi 3.13 dhe 3.14 të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për

“Transportet rrugore”, si dhe në nenin 41, të Ligjit nr.8308, datë 18.3.1998 për “Transportet

rrugore”, ku parashikohet se: “Transporti i mallrave me qira dhe për të tretë është i ndaluar të kryhet

pa licencën përkatëse.
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Sa më sipër cituar operatori ekonomik nuk i përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti

kontraktor në dokumentat e tenderit për:

- Paraqitjen e 3 mjeteve me kapacitet mbajtës min 1,5 ton dhe max 2 ton pasi nuk ka paraqitur

asnjë kamionçinë me kapacitetin e kërkuar nga AK.

- Paraqitjen e 3 mjeteve me kapacitet mbajtës min 3,5 ton dhe max 5 ton pasi nuk ka paraqitur

asnjë kamion me kapacitetin e kërkuar nga AK.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik ”2 T”sh.p.k është i paplotë pasi

nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik 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 sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,

është i paplotë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53,

të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII,

neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,

e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatori ekonomik “L.T.E

Construksion”shpk me NIPT L78006801F, me administrator Z. Artur Caushaj, me seli në Adresën:

Fier Ballsh, Bulevardi Rrapo Hekali, lagjja 5, Shkurti, prane Zyre se Punes, kati i pare, zona

Kadastrale 1079, Ballsh-Mallakaster, me vlerë të ofertës: 10.239.448 (dhjetë milion e dyqind e

tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e dyzet e tetë) 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 07.01.2020
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Ankesa: Ankesa mbi Vlerësimin e Ofertave: Më datë 09.01.2020 ka ardhur ankesë nga OE “Liqeni
VII” sha me Nr. K-42 prot., datë 09.01.2020 të cilës i është kthyer përgjigje me shkresën me Nr. K-
42/1 prot., datë 10.01.2020 duke mos e pranuar ankesën e paraqitur prej tij.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP: Nuk është paraqitur ankesë.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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