REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE
DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për:

“Aldonino” sh.p.k & “Arb Trans 2010” sh.p.k

Adresa:

Tiranë, Paskuqan, Babrru-Shpat, Rruga Demokracia, zona kadastrale 1066, nr i
ndërtesës 162

***
Procedura e prokurimit/lotit: “E hapur - punë"
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-25426-04-15-2022
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet
nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës" me fond limit 23,955,644 (njëzetë e tre
milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e dyzetë e katër) lekë pa TVSH, me
kohëzgjatje 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. BOE “Aldonino & Arb Trans 2010” sh.p.k me NIPT

K81309042D, L02325001T

Vlera 17.248.125 (Shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e dyzet e tetë mijë e njëqind e njëzet e pesë)
lekë pa t.v.sh
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2. BOE “Caushi M” shpk & “Sinder AB” shpk me NIPT L88419801O, K01531003W
Vlera 16.090.964 (Gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e
katër) lekë pa TVSH.
3. “Klajger Konstruksion” shpk me NIPT K51423028P
Vlera 18.146.952 (Tetëmbëdhjetë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e nëntëqind e
pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.
4. “Desaret Company” shpk me NIPT K01816001J

Vlera 18.747.069,68 (Tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e
nëntë presje gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.
5. BOE ”Sterkaj” sh.p.k & ”Arjeil” sh.p.k me NIPT J68310708M, K31320002C
Vlera 21.284.399,90 (Njëzet e një milion e dyqind e tetëdhjetë e katë mijë e treqind e nëntëdhjetë
e nëntë presje nëntëdhjetë) lekë pa t.v.sh.
6. BOE ”Liqeni VII” sh.p.k & ”S.M.O Union” sh.p.k me NIPT K01730502W, J66902042Q
Vlera 21.847.447,65 (Njëzet e një milion e tetëqind e dyzet e shtatë mijë e katërqind e dyzet e
shtatë presje gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa t.v.sh.
7. ”BE-IS” sh.p.k me NIPT K71412003A
Vlera 22.573.334 (Njëzet e dy milion e pesëqind shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e
katër) lekë pa t.v.sh.
8. “Ina” sh.p.k me NIPT J61814009W
Vlera 22.757.915 (Njëzet e dy milion e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e
pesëmbëdhjetë) lekë pa t.v.sh
9. “K Truja” sh.p.k me NIPT K81314014A
Vlera 23.066.753 (Njëzet e tre milion e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e
tre) lekë pa t.v.sh
10. “Senka” sh.p.k me NIPT J94808405Q
Vlera 0 lekë.
11. “Nika” sh.p.k me NIPT J76705047U
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Vlera 19.038.651 (Nëntëmbëdhjetë milion e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e
një) lekë pa TVSH.
Është skualifikuar operatori ekonomik:
1. BOE Caushi sh.p.k & Sinder AB sh.p.k me NIPT L88419801O, K01531003W
Vlera 16.090.964 (Gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e
katër) lekë pa TVSH
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Operatori ekonomik nuk ka përmbushur pikën 2.3.11 të kapacitetit teknik.
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.
2.”Nika “sh.p.k me NIPT J76705047U
Vlera 19.038.651 (Nëntëmbëdhjetë milion e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e
një) lekë pa TVSH
Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k nuk plotëson kriterin 2.3.1 të kapacitetit teknik lidhur me
punën e ngjashme .
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 operatori ekonomik është i paplotë, dhe në përputhje me kriteret
përkatëse të specifikuara në Dokumentat Standarte të Tenderit., dhe vendosi ta skualifikojë atë.
3. “Senka” sh.p.k me NIPT J94808405Q
Vlera 0
Operatori ekonomik “Senka” sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE , përveç
vërtetimit të xhiros për tre vitet e fundit.
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 operatori ekonomik është i paplotë, dhe në përputhje me kriteret
përkatëse të specifikuara në Dokumentat Standarte të Tenderit., dhe vendosi ta skualifikojë atë.

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BO “Aldonino” sh.p.k & “Arb Trans
2010” sh.p.k me adresë Tiranë, Paskuqan, Babrru-Shpat, Rruga Demokracia, zona kadastrale
1066, nr i ndërtesës 162 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 17.248.125 (Shtatëmbëdhjetë
milion e dyqind e dyzet e tetë mijë e njëqind e njëzet e pesë) 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 18.05.2022

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Elton KACIDHJA
Në mungesë dhe me porosi
DREJTOR/DEPARTAMENT I SHITJES
Elda MUÇI
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