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                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                                 DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                SEKTORI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për:  Arb & Trans-2010 sh.p.k 

 

Adresa: Tirane Blloku Gintash, 2 Katëshet e Biznesit, shkalla 2, kati 2, Laprakë 

 

                                                              * * * 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur-Punë. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-11693-11-16-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi”  me fond limit 

22.702.354 (Njëzet e dy milion e shtatëqind e dy mijë e treqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa 

TVSH.,  lloji i procedures”E hapur ”. 

 

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: 

 

 1. BE-IS                                        K71412003A 

Vlera 19.878.259  (Nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind  e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyqind e 

pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. 

 

 

2. Klajger Konstruksion  sh.p.k                   K51423028P 

Vlera 17.202.145 (Shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e dy mijë e njëqind e dyzet e pesë) lekë pa 

tvsh . 
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3.  Gerard A sh.p.k                                 L12407005L 

Vlera 16.800.788 (Gjashtëmbëdhjetë milion e tetëqind mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë 

pa tvsh. 

 

4. 2. L.T.E Construction sh.p.k                   L78006801F 

Vlera 15.355.337  (Pesëmbëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë 

e shtatë) lekë pa tvsh . 

 

5. Company Riviera 2008      K81716011V 

 

Vlera 17.902.328(Shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dy mijë e treqind e njëzet e tetë) lekë pa 

t.v.sh 

 

6. Ndregjoni    K31329048I 

 

Vlera 19.824.158(Nëntëmbëdhjetë milion e tetëq ind e njëzet e katër mijë e njëqind e 

pesëdhjetë e tetë)  lekë pa t.v.sh 

 

7. BO Sterkaj , Arjeil    J68310708M 

 

Vlera 19.390.822,50(Nëntëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet e dy 

presje pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh. 

 

8. Eurovia    L91426009G 

 

Vlera 14.848.045(Katërmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e tetë mijë e dyzet e pesë) lekë pa 

t.v.sh 

 

9. Sireta 2 F K51501008J 

 

Vlera 16.666.666(Gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa t.v.sh 

 

10. Senka J94808405Q 

 

Nuk ka paraqitur oferte. 

 

11. Caushi M L88419801O 

 

Vlera 19.800.648(Nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind mijë e gjashtëqind e dyzet e tetë) lekë pa 

t.v.sh 

 

12. Arb & Trans -2010 L02325001T 

 

Vlera 15.891.647,52(Pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e një mijë  e gjashtëqind e 

dyzet e shtatë presje pesëdhjetë e dy) lekë pa t.v.sh 

 

13. Leon Konstruksion K71820009I 
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Vlera 19.520.708(Nëntëmbëdhjetë milion e pesëqind e njëzet mijë e shtatëqind e tetë) lekë pa 

t.v.sh. 

 

Është skualifikuar operatori ekonomik: 

 

1. L.T.E Construction sh.p.k                   L78006801F 

Vlera 15.355.337  (Pesëmbëdhjetë milion e treqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e tridhjetë 

e shtatë) lekë pa tvsh . 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Operatori ekonomik nuk ka përmbushur pikën 2.3.11 shkronja (f) ku kërkohet: 

“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”). 

Mjetet e deklaruara  në këtë procedurë janë të angazhuara në kontratën me Nr 15437/7 datë 

25.10.2021 e lidhur me UKT me një afat kohor  4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit 

të punimeve. Kjo kontratë nuk është realizuar ende dhe mjetet janë të angazhuara deri në 

përfundim të kontratës së mëparshme. 

 

2.Senka sh.p.k  J94808405Q 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vuri re se OE nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në 

DST , por ka paraqitur vetëm vërtetimin e Debisë nga OSHEE. 

Sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 77, të Ligjit Nr. 162, datë 

23.12.2020, “Për Prokurimin publik” konkludon se; dokumentacioni i paraqitur në sistemin 

elektronik të prokurimeve nga bashkimi i operatorëve ekonomik  është i paplotë, dhe në 

përputhje me kriteret  përkatëse të specifikuara në Dokumentat Standarte të Tenderit., dhe 

vendosi ta skualifikojë atë. 

 

3. Eurovia    L91426009G 

 

Vlera 14.848.045(Katërmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e tetë mijë e dyzet e pesë) lekë pa 

t.v.sh 

 

KVO vendos të mos pranojë ofertën anomalisht të ulët të paraqitur nga Operatori Ekonomik 

“Eurovia” sh.p.knj  pasi dokumentacioni provues I Operatorit Ekonomik “Eurovia” sh.pknj  

është paraqitur si një dokumentacion I pambështetur në prova, fatura apo kontrata të mëparshme. 

 

 

                                                    *  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Arb & Trans-

2010 sh.p.k me adresë   Tirane Blloku Gintash, 2 Katëshet e Biznesit, shkalla 2, kati 2, Laprakë 

 

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 

 

dhe oferta e paraqitur me vlerë totale prej 15.891.647,52 (Pesëmbëdhjetë milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e një mijë  e gjashtëqind e dyzet e shtatë presje pesëdhjetë e dy) lekë pa t.v.sh 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  21.12.2021 

 

 

 

  TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ELTON KACIDHJA 
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