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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:     ”S&L Studio” sh.p.k 

 

Adresa: Tiranë, Njësia bashkiake nr. 9, Rruga e Barrikadave, Ndërtesa Nr. 11, Shkalla B, Kati 5, 

Hyrja 8 

 

                                                              * * * 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar-Shërbime. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-12005-11-18-2021 

Numri i referencës së procedurës/ lotit 3 REF-12013-11-18-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikëqyrje e punimeve të ndërtimeve dhe rikonstruksionit 

të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a faza III” të ndarë në lote si më poshtë 

vijon: 

 

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo 

Gurore e Vjetër Dajt- Depo Gurore” me fond limit 326.807 (Treqind e njëzet e gjashtë mijë e 

tetëqind e shtatë) 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: 
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1. “Huk- Projekt” sh.p.k                                                                    J91329004W  

Vlera 289 000 (dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa tvsh. 

 

2. BO”Tesla Vizion” sh.p.k                                   &                      “Imes- D” sh.p.k 

 

  L31518001O                                                         &                       K82430006C 

 

Vlera 290,000(dyqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

3. “S&L Studio” sh.p.k                                                                           L61606040D 

 

Vlera   293, 657(dyqind e nëntëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

 

4. “Miki Consulting” sh.p.k                                                              K87628701K 

 

Vlera 301 668(treqind e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

 

5. M.A.K Studio” sh.p.k                                                                          L01422017O 

 

Vlera 301 668(treqind e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

 

6. “Enginnering Consulting Group” sh.p.k                                                 M01308013C 

Vlera 301 668(treqind e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

 

7. “Roalb Studio” sh.p.k                                                                  L16421701H 

  

Vlera 301668.1(treqind e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë presje një) lekë pa tvsh. 

 

8. “Novatech Studio” sh.p.k                                                                      L01717030C 

 

Vlera 301668.1(treqind e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë presje një) lekë pa tvsh. 
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë: 

 

1. “Huk- Projekt” sh.p.k                                                                            J91329004W  

Vlera 399 999(treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Oferta e paraqitur nga  “HUK-PROJEKT” sh.p.k rezulton nën minimumin e lejuar të 

perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, në bazë të VKM nr.354, datë 11.05.2016. 

Bazuar në Rekomandimin e APP-së nr.5585 datë 25.07.2017 “Mbi mënyrën e përcaktimit të 

tarifave minimale të specifikuara në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të 

tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”,  pika 2 

shprehimisht thuhet se :  

“Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të 

ulta sesa normat minimale, të specifikuara nga ky manual”. 

Në rastin kur operatori ekonomik nuk ka   dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme, Autoriteti 

Kontaktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të përllogaritur për këtë 

procedurë prokurimi në bazë të parashikimit në VKM nr.354 datë 11.05.2016  “Për miratimin e 

manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”. 

Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në rrethana 

të jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt “Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për 

objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër Dajt- Depo Gurore” 

 

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga  operatori ekonomik “ HUK-PROJEKT”sh.p.k 

është i paplotë pasi nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit 

te   tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si 

dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi 

menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave 

nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e manualit te   tarifave per sherbime ne planifikimin te 

territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”.  

 

2. BO”Tesla Vizion” sh.p.k                                   &                      “Imes- D” sh.p.k 

 

  L31518001O                                                         &                       K82430006C 

 

Vlera 290,000(dyqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur 

elektronikisht nga “BO”Tesla Vizion” sh.p.k&”Imes-D”   konstatoi se,  BO” Tesla Vizion” 

sh.p.k&”Imes-D  nuk plotëson, kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e 

ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën  minimale  të 

përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.   

Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr. 

5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e 

përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.354 

datë 11.05.2016 ”Për miratimin  e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, 

projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”.  

Operatori  ekonomik  do të skualifikohet nëse ofertat e tyre  do të rezultojnë nën minimumin e 

lejuar të përllogaritur nga AK (në bazë të VKM nr.354, datë 11.05.2016 si dhe njoftimit të APP-

së nr.5585, datë 27.07.2017). 

Oferta e paraqitur nga BO”Tesla Vizion” sh.p.k&”Imes-D”sh.p.k rezulton nën minimumin e 

lejuar të perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, në bazë të VKM nr.354, datë 11.05.2016. 

Bazuar në Rekomandimin e APP-së nr.5585 datë 25.07.2017 “Mbi mënyrën e përcaktimit të 

tarifave minimale të specifikuara në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të 

tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”,  pika 2 

shprehimisht thuhet se :  

“Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të 

ulta sesa normat minimale, të specifikuara nga ky manual”. 

Në rastin kur operatori ekonomik nuk ka   dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme, Autoriteti 

Kontaktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të përllogaritur për këtë 

procedurë prokurimi në bazë të parashikimit në VKM nr.354 datë 11.05.2016  “Për miratimin e 

manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”. 

Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në rrethana 

të jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt “Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për 

objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër Dajt- Depo Gurore” 

 

3. “Roalb Studio” sh.p.k                                                                  L16421701H 

  

Vlera 301668.1(treqind e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë presje një) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1.Operatori i sipërcituar nuk ka arritur të paraqesë formularin e sigurimit të ofertës cka bie në 

kundërshtim me kushtet e vecanta të kualifikimit. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “S&L Studio” 

sh.p.k  me ofertë 293, 657(dyqind e nëntëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë) 

lekë pa tvsh se është shpallur si ofertë e sukseshme. 

 

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 

 

 

 

 

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 06.12.2021 

 

 

                                                     

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Elton KACIDHJA 
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