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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 ___/___/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

Për: Operatorin Ekonomik “V.A.S. Konstruksion” sh.p.k, me administrator Z. Nestor Muhametllari, 

me numër NIPT-i L61322023P me adresë: Tiranë, Rruga " Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed 

Bussiness Center, seksioni 3 C, D, kati III-të. 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” 

Numri i referencës së procedures:  REF-04701-09-08-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim rrjet kanalizimi ne bllokun e kufizuar nga rruget: "Adem 

Sina", "Hiqmet Buzi", Sauk". 

Fondi Limit: 41.587.854 (dyzet e një milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e teteqind e 

pesëdhjetë e kater) lekë pa TVSH. 

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

 

Kohëzgjatja: 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve. 

Data e zhvillimit të tenderit është: 24.09.2021 Ora: 09:00 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Jo 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.136 të dates 13/09/2021 

 

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: 
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1. Operatori Ekonomik  ” L.T.E Construksion” sh.p.k                   NIPT-i   L78006801F 

Vlera:  28,205,510.00 (njëzet e tetë milion e dyqind e pesë mijë e pesëqind e dhjetë)  lekë pa 

TVSH. 

2. Operatori Ekonomik  “V.A.S Konstruksion” sh.p.k                       NIPT-i   L61322023P 

Vlera:  29,347,096.94 (njëzet e nëntë milion e treqind e dyzet e shtatë mijë e nëntëdhjetë e 

gjashtë presje nëntëdhjetë e katër)  lekë pa TVSH. 

3. Operatori Ekonomik  “Nika”sh.p.k                                                   NIPT-i   J76705047U 

       Vlera: 30,755,544.55 (tridhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e            

dyzet e katër presje pesëdhjetë e pesë)  lekë pa TVSH. 

4. Bashkimi i Operatorëve  Ekonomik  “Modeste” sh.p.k & “Viante Konstruksion” sh.p.k  

                                                                       NIPT-i  J62903413B & NIPT-i  K47103804L 

Vlera:  31,115,227.3 (tridhjetë e një milion e njëqind e pesëmbëdhjetë  mijë e dyqind e 

njëzet  shtatë presje tre)  lekë pa TVSH.  

5. Bashkimi i Operatorëve  Ekonomik  ”KMK” sh.p.k & ”Llazo” sh.p.k  

                                                                       NIPT-i  L78223801E & NIPT-i  K24218401K 

Vlera: 31.457.510 (tridhjetë e një milion e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë  e pesëqind e 

dhjetë ) lekë pa TVSH. 

6. Operatori Ekonomik  “Ndregjoni” sh.p.k                                       NIPT-i  K31329048I 

Vlera:  33.587.340 (tridhjetë e tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e treqind e 

dyzet  )lekë pa TVSH. 

7. Operatori Ekonomik  ” Kacdedja” sh.p.k                                      NIPT-i  K51712017A 

Vlera:  34.232.433 (tridhjetë e katër milion e dyqind  e tridhjetëe dy mijë e katërqind e 

tridhjetë e tre)  lekë pa TVSH.  

8. Bashkimi i Operatorëve  Ekonomik   ” Eurovia” sh.p.k               NIPT-i  L91426009G 

Vlera:  34,267,736.83 (tridhjetë e katër milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e  

shtatëqind e tridhjetë e gjashtë presje tetëdhjetë e tre)  lekë pa TVSH.  

9. Operatori Ekonomik  ” Sireta 2F” sh.p.k                                         NIPT-i  K51501008J 

Vlera:  34.444.444 (tridhjetë e katër milion e katërqind e dyzet e katër mijë e katërqind e 

dyzet e katër)  lekë pa TVSH. 
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10. Operatori Ekonomik  ” Senka” sh.p.k                                       NIPT-i J94808405Q 

Vlera:  34.518.037 (tridhjetë e katër milion e pesëqind e tetëmbëdhjetë  mijë e tridhjetë e 

shtatë)  lekë pa TVSH. 

11. Operatori Ekonomik  ” Kupa” sh.p.k                                        NIPT-i K51615512C 

Vlera:  34.665.410 (tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e 

katërqind e dhjetë)  lekë pa TVSH.  

12. Operatori Ekonomik  ”Arb & Trans -2010” sh.p.k                   NIPT-i  L02325001T 

Vlera:  34,899,593.8 (tridhjetëe katër milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë  e 

pesëqind e nëntëdhjetë e tre presje tetë ) lekë pa TVSH. 

13. Operatori Ekonomik  ” Pepa Group” sh.p.k                                 NIPT-i  L42215009L 

Vlera:  35,250,665.87 (tridhjetë e pesë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë presje tetëdhjetë e shtatë)  lekë pa TVSH.  

14. Operatori Ekonomik  ” Kronos Konstruksion” sh.p.k                  NIPT-i  K41416033P 

Vlera:  35,349,345.4 (tridhjetë e pesë milion e treqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e dyzet 

e pesë presje katër)  lekë pa TVSH. 

15. Operatori Ekonomik  ” Ergi” sh.p.k                                                NIPT-i  K02727229P 

Vlera:  35.714.647 (tridhjetë e pesë milion e  shtatëqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind 

e dyzet e shtatë)  lekë pa TVSH. 

16. Bashkimi i Operatorëve  Ekonomik  ” Anchor Investments” sh.p.k & “Lala” sh.p.k         

                                                                    NIPT-i  L71421016I  & NIPT-i  J76418903B 

Vlera:  36,515,255.6 (tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e pesëmbëdhjetë mijë e dyqind e 

pesëdhjetë e pesë presje gjashtë)  lekë pa TVSH. 

17. Operatori Ekonomik  ” Adriatik” sh.p.k                                          NIPT-i  J61807505I 

Vlera:  36,826,543.19 (tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e njëzet e gjashtë mijë e pesëqind 

e dyzet e tre presje nëntëmbëdhjetë)  lekë pa TVSH. 

18. Operatori Ekonomik  ”Be-IS” sh.p.k                                                 NIPT-i  K71412003A 

Vlera: 38.424.280 (tridhjetë e tetë milion e katërqind e njëzet e katër mijë e dyqind e 

tetëdhjetë)  lekë pa TVSH. 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomikë  ”L.T.E Construksion” sh.p.k , me vlerë të 

ofertës 28,205,510 (njëzet e tetë milion e dyqind e pesë mijë e pesëqind e dhjetë)  lekë pa 

TVSH.  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte e shpall të pavlefshme këtë ofertë për 

arsye si më poshtë: 

 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë inxhinier Hidroteknik si drejtues teknik në liçencen e e 

shoqërisë. 

Përsa më  sipër, duke qenë se operatori ofertues nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë dhe të saktë 

për plotësimin e të gjitha  kërkesave për kualifikim, në bazë të LPP neni 92 pika 3 Autoriteti ose enti 

kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në 

dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji.  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje, të nenit 92, të Ligjit Nr. 

162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu X, neni 82, pika 2,  

të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e shpall të 

pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

 

 

2. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomikë  ”Ergi” sh.p.k , me vlerë të ofertës 35.714.647 

(tridhjetë e pesë milion e  shtatëqind e katërmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e dyzet e shtatë)  lekë 

pa TVSH.  

 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte e shpall të pavlefshme këtë ofertë për 

arsye si më poshtë: 

 

Duke qenë se operatori ofertues nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë dhe të saktë për plotësimin e 

të gjitha  kërkesave për kualifikim, në bazë të LPP neni 92 pika 3 Autoriteti ose enti kontraktor, në 

zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të 

gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa 

rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji.  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje, të nenit 92, të Ligjit Nr. 

162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu X, neni 82, pika 2,  

të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e shpall të 

pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik  

“V.A.S Konstruksion” sh.p.k, me administrator Z.Nestor Muhametllari, me numër NIPT-i 

L61322023P me adresë: Tiranë, Rruga "Andon Zako Çajupi", Qendra Zayed Bussiness Center, seksioni 

3 C, D, kati III-të, me vlerë prej 29,347,096.94 (njëzet e nëntë milion e treqind e dyzet e shtatë mijë e 

nëntëdhjetë e gjashtë presje nëntëdhjetë e katër) 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”. 

 

 


