REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME PATOS

Nr. _____ Prot.

Patos, më ___/___/2021
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Datë: 13/01/2022
Drejtuar: B. O. E. “AIDA CONSTRUCTION” shpk dhe “HE & SK 11” shpk
Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës:
REF-15667-12-17-2021
"Hartim i projekt preventivit për objektin: “Ndërtim i rrjetit të K.U.Z dhe K.U.B në
fshatin Verbas, Bashkia Patos".
Afati : 30(tridhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data
[Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
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:
 Bashkimi i Operatorëve Ekonomik: “Aida Construction” shpk me nr. NIPTM03116403L dhe “HE & SK 11” shpk me nr. NIPT L19008502B ofron
vlerën sipas preventivit 1,864,800 (një milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e
katër mijë e tetëqind) lekë pa TVSH.
 Shoqëria “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” Shpk me nr. NIPT K71606006A
ofron vlerën sipas preventivit 1,831,200 (një milion e tetëqind e tridhjetë e një
mijë e dyqind) lekë pa TVSH.
 Shoqëria “A.SH. Engineering” Shpk me nr. NIPT L31617003F ofron
vlerën sipas preventivit 1,868,000 (një milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë
mijë) lekë pa TVSH.
***

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1
Adresa: Lagjja “Naftëtari”, Rruga “ Unaza” ,www.bashkiapatos.gov.al

Shoqëria Shoqëria “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” Shpk me nr. NIPT
K71606006A kishte mangesi te dokumentacionit si me poshte :
1. Ju skualifikoheni pasi ne deklaraten per Për disponimin e punonjësve dhe
makinerive të nevojshme si ka kerkuar Autoriteti Kontraktor ne piken 2.3.3.
Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të
disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:
a. Inxhinier ndertimi
1 (nje)
b. Inxhinier hidroteknik
1 (nje)
c. Inxhinier topograf
1 (nje)
d. Inxhinier mjedisi (Profili trajtim uji)
1 (nje),
Ju nuk keni plotesuar deklaraten me stafin e nevojshem per realizimin e
kontrates me qellim qe te kuptohej qe ju dispononi personelin per realizimin e
kontrates.
2. Ju skualifikoheni per arsye se : Sipas VENDIMIT Nr. 354, datë 11.5.2016 PËR
MIRATIMIN E MANUALIT TË TARIFAVE PËR SHËRBIME NË PLANIFIKIM
TERRITORI, PROJEKTIM, MBIKËQYRJE DHE KOLAUDIM” seksioni IV neni 44
,cdo oferte ekonomike qe rezulton jashte kufirit minimal dhe maksimal të vlerës do të
skualifikohet dhe oferta ekonomike juaja eshte jashte kufirit sikunder eshte kerkuar
dhe percaktuar ne piken 2.3.5. ne DST.
Shoqëria “A.SH. Engineering” Shpk me nr. NIPT L31617003F kishte
mangesi te dokumentacionit si me poshte :
1. Keni plotesuar gabim deklaraten per dorezimin e ofertave te Pavarura
perkatesisht ne pikat 8,9,10 pasi ne piken 7 deklaroni se e keni përgatitur
ofertën tuaj në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe pa pasur
ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë konkurrent tjetër ndersa ne pikat e
meposhtme deklaroni te kunderten;
2. Ne deklaraten Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
deklaroni (JO) ne piken 3 Operatori ekonomik nuk ka ndonjë masë efektive
ligjore të vendosur nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale
(ISHPSHSH). Në rastet kur janë identifikuar shkelje ligjore, operatori
ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre brenda afateve të
përcaktuara nga ISHPSHSH qe do te thote se keni mase efektive ligjore…
3. Keni deklaruar ekpsert mjedisi dhe jo inxhinier sikunder kerkohet Inxhinier
mjedisi (Profili trajtim uji)
4. Certifikatat Iso qe keni ngarkuar ne Sistem jane me afat skadence te kaluar ne
vitin 24/02/2020.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Bashkimi i Operatorëve
Ekonomik: “AIDA CONSTRUCTION” shpk me nr.NIPT-i M03116403L me
adresë Fier, Brigada XI Sulmuese, Lagjja: Apolonia pallati ne krah te Drejtorise
2
Adresa: Lagjja “Naftëtari”, Rruga “ Unaza” ,www.bashkiapatos.gov.al

Rajonale te Tatimeve, 9301 dhe “HE & SK 11” shpk me nr. NIPT L19008502B me
adresë Tepelenë, Lagjia Mustafa Matohiti, Rruga Mustafa Matohiti banesa nr.31,
shkalla nr.1, kati përdhe. ofron vlerën sipas preventivit 1,864,800 (një milion e
tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e tetëqind)lekë pa TVSH/ totali i pikëve të marra
[_____] 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´.
TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Klaudio Alisinanaj
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Adresa: Lagjja “Naftëtari”, Rruga “ Unaza” ,www.bashkiapatos.gov.al

