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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
SH.A UJËSJELLËS – KANALIZIME FIER 

             

Nr. ______ Prot.                                                                                        Fier, më 29/03/2022 

 

 

 

Lënda: Formulari i Njoftimit Paraprak të Fituesit për proçedurën me objekt “Shërbim pastrim 

pusesh”, me burim financimi nga Buxheti i “Sh.a Ujësjellës Kanalizime” Fier. 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                       TIRANË 

                                                                                                            (për botim) 

 

 

Shtojca 10   

 
SH.A UJËSJELLËS – KANALIZIME FIER 

 

 

Data:  29.03.2022 

Drejtuar:   Operatorit ekonomik “A.K.M” shpk 

                       Adresa: RRASHBULL ARAPAJ Durres, Fshati Arapaj 

Durrës 

 

                                                                  NUIS  L22301501A                

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar, me mjete elektronike. 
 

Numri i referencës së procedurës / lotit:  REF-20981-03-02-2022. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim pastrim pusesh”, me fond limit prej 3, 275, 000 (tre 

milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH, me burim financimi nga Buxheti i “Sh.a 

Ujësjellës Kanalizime” Fier, në përputhje me sasitë, specifikimet teknike, termat e referencës dhe 

kushtet e përcaktuara në DST.  

Objekti i prokurimit do të prokurohet, kontraktohet dhe zbatohet (lëvrohet), me vlerë dhe sasi të plotë 

brenda afatit të lëvrimit. Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: 12 muaj nga data e nënshkrimit 

të kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [7 Mars 2022], [Numri 29]. 
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

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

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “A.K.M” shpk, me NUIS L22301501A, me vlerë oferte 3,218,000 (tre 

milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori ekonomik “Shendelli”shpk, me NUIS K07924803N, me vlerë oferte 3,180,000 (tre 

milion e njëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH. 
 

 Nga pjesëmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm:  

 

1. Operatori ekonomik “Shendelli”shpk 

 

Arsyet e mëposhtme: 

Operatori  ekonomik nuk ka paraqitur lejen e qarkullimit, kolaudimin dhe siguracionin për sondën në 

kundërshtim me pikën 2.3.2  pika “ç” të Kapacitetit Teknik  te Kriteret e Vecanta të Kualifikimit të 

përcaktuara në Dokumentat Standarte të Tenderit, e cila citon : “Sonda duhet të jetë e paisur me leje 

qarkullimi, kolaudimi, siguracioni.” 

Paisja me kompresor me specifikimin teknik jo më pak se 25 atm, nuk arrihet të dëshmohet përmes 

fotove të paraqitura, ashtu si kërkohet në pikën 2.3.2 / “ç”. 

Gjithashtu mungojnë  të dhënat teknike mbi kapacitetin e mjaftueshëm ngritës të autosondës, i cili 

kërkohet të jetë jo më pak se 20 ton, sipas shtojcës 5 të DST (Formulari i Specifikimeve 

Teknike/Specifikimet teknike të Autosondës). 

Rastet e mosparaqitjes se një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte 

për skualifikim. 

* * * 

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “A.K.M” 

shpk, me NIPT L22301501A, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej  

3,218,000 (tre milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mijë) 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”. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

_______________________ 

Petrit KANANI 
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