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                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                                 DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                SEKTORI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

 

Nr._________Prot                                                                             Tiranë,më ____/____/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: A & E ENGINEERING sh.p.k 

 

Adresa: Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5. 

 

                                                              * * * 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Mbikëqyrje faza I të ndarë në lote si më poshtë vijon: 

Loti 1 “Mbikqyrje punimeve për objektin “Ndërtim rrjet kanalizimesh në Rezidencën Studentore 

RSU3”  

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-03545-08-23-2021 

Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-03547-08-23-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim rrjet kanalizimesh në Rezidencën Studentore RSU3”  

 

Procedure E hapur e thjeshtuar, me fond limit : Loti 1 Mbikqyrje punimeve për objektin 

:“Ndërtim rrjet kanalizimesh në Rezidencën Studentore RSU3” me fond limit 171.081 (Njëqind 

e  shtatëdhjetë e një mijë e tetëdhjetë e një) lekë pa t.v.sh. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 

mailto:info@ukt.al


Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P. Adresa: Rruga Kavajës, Ndertesa 133, Njesia Administrative 6 , Kodi Postar 
1027, Tiranë, Shqipëri, info@ukt.al 

 

 1.A & E ENGINEERING sh.p.k                                                      K72113010E              

Vlera 149,621.80(njëqind e dyzetë e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzetë e një pikë tetëdhjetë) 

lekë) pa tvsh. 

 

2. SELAS  sh.p.k                  J71826005F 

Vlera 157, 920.92(njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë pikë nëntëdhjetë dy) 

lekë pa tvsh. 

3.  BO”M.A.K Studio sh.p.k Dhiamandi Studio sh.p.k                     L01422017O&M11523011A 

Vlera 157, 920.98 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë pikë nëntëdhjetë e 

tetë) lekë pa tvsh. 

 

4.  PROJECT DALUZ 2019 sh.p.k                L92112031B 

Vlera 157,920. 98(njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë presje nëntëdhjetë e 

tetë) lekë pa tvsh. 

 

5. MIKI CONSULTING sh.p.k                            K87628701K 

 

Vlera 157,920. 98(njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë presje nëntëdhjetë e 

tetë) lekë pa tvsh. 

 

6. NOVATECH STUDIO sh.p.k        L01717030C 

 

Vlera 157,921 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë e një) lekë pa tvsh. 

 

7. INFRATECH sh.p.k                                                                                 K91628001D 

Vlera 157,921 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë e një) lekë pa tvsh. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë: 

 

1.  BO”M.A.K Studio sh.p.k Dhiamandi Studio sh.p.k                L01422017O&M11523011A 

Vlera 157, 920.98 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë pikë nëntëdhjetë e 

tetë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatohet se 

njëri prej operatorëve ekonomikë Dhiamandi Studio sh.p.k nuk ka paraqitur deklaratën e 

kritereve të përgjithshme cka bie në kundërshtim me kushtet e përgjithashme të 

kualifikimit 
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Shënim: Për operatorët ekonomikë të cilët rezultuan me të njëjtën vlerë ekonomike në 

mbështetje të  VKM-së Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave te Prokurimit 

Publik” neni 82 pika 6 si dhe udhëzimit nr.07 datë 30.07.2021 “Për mënyrën e zhvillimit të 

proçedurës së prokurimit me mjete elektronike” , Komisioni i Vlerësimit të Ofertave dërgoi 

operatorëve ekonomikë ftesë për hedhje shorti përkatësisht për vendin e tretë dhe të katërt, si dhe 

për vendin e pestë dhe të gjashtë. 

 

Për vendin e tretë dhe të katërt në bazë të shortit të mbajtur datë 10.09.2021  renditja e shoqërive 

është si më poshtë vijon: 

Në vend të tretë: Operatori ekonomik “Miki Consulting” sh.p.k me vlerë 157,920. 98(njëqind e 

pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë presje nëntëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

Në vend të katërt: Operatori ekonomik ”Projekt Daluz 2019”  sh.p.k me vlerë 157,920. 

98(njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë presje nëntëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

Për vendin e pestë  dhe të gjashtë në bazë të shortit të mbajtur datë 10.09.2021 renditja e 

shoqërive është si më poshtë vijon: 

 

Në vend të pestë : Operatori ekonomik “Infratech” sh.p.k me vlerë 157,921(njëqind e pesëdhjetë 

e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë e një ) lekë pa tvsh. 

Në vend të gjashtë: Operatori ekonomik ” Novatech Studio”  sh.p.k me vlerë 157,921(njëqind e 

pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë e një ) lekë pa tvsh. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik A & E 

ENGINEERING sh.p.k  me adresë   Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati 

IVEA 3/5 dhe oferta e paraqitur me vlerë totale prej 149,621.80(njëqind e dyzetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e njëzetë e një pikë tetëdhjetë) lekë) pa tvsh është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  08.09.2021 
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