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                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

             UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

      DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                        DREJTORIA E PROKURIMEVE 

           SEKTORI  I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                 Tiranë , më ___/___/2022 

 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

 

Për:   “Arb&Trans-2010” sh.p.k 

 

Adresa: Tiranë, Blloku Gintash, 2 kateshet e Biznesit, Shkalla 2, Kati 2, Laprake. 

 

                                                              * * * 

Procedura e prokurimit/lotit: “E hapur – punë” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-25464-04-15-2022 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Spostim rrjet kanalizimi në rrugen 5 Maji (Faza I) pranë 

objekteve të rindërtimit” me fond limit 12,931,878 (dymbëdhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë e 

një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH,  me kohëzgjatje  2 muaj duke nisur nga data e 

dorëzimit të sheshit të punimeve. 

 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazua  

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  ”NIKA” sh.;p.k               J76705047U 
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Vlera 9,715,586.1 (nente million e shtateqind e pesembedhjete mije e peseqind e tetedhjete e 

gjashte pike nje) lekë pa t.v.sh  

 

 

2. Operatori ekonomik  ”FLED” sh.p.k               K17621104C 

 

Vlera 10,700,248 (dhjete milion e shtateqin mije e dyqind e dyzete e tete)  lekë pa TVSH. 

 

 

3. Bashkimi  i operatoreve ekonomik“BO Caushi&Sinder AB” sh.p.k  L88419801O 

&K01531003W 

 

Vlera 10,858,631 (dhjete milion e tetqind e pesedhjete e tete mije e gjashteqind e tridhjete e nje)  

lekë pa t.v.sh. 

 

4. Operatori ekonomik  “ARB&TRANS -2010” sh.p.k               L02325001T 

 

 

Vlera 11,252,924.23 (njembedhjete  milion e dyqind e pesedhjete e dy mije e nenteqind e njezete 

e kater pike njezete e tre) lekë pa t.v.sh 

 

 

5. Operatori ekonomik  “MELA” sh.p.k               K62320011G 

 

 

Vlera 11,495,706.4 (njembedhjete  milion e katerqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind e 

gjashte pike kater) lekë pa t.v.sh 

 

6. Operatori ekonomik  “SARK” sh.p.k               K52531415H 

 

 

Vlera 11,787,116 (njembedhjete  milione e shtateqind e tetedhjete e shtate mije  e njeqind e 

gjashtembedhjete) lekë pa t.v.sh 

 

 

7. Bashkimi i operatoreve ekonomik“BO S.M.O UNION&LIQENI VII”sh.p.k               

J66902042Q& K01730502W 

 

 

Vlera 11,836,245 (njembedhjete milion e teteqind e tridhjete e gjashte mije e dyqind e dyzete e 

pese) lekë pa t.v.sh 

 

8. Operatori ekonomik  “SENKA” sh.p.k              J94808405Q 

 

 

Vlera 0 (zero) lekë pa t.v.sh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomikë ”Nika” sh.p.k , me vlerë të ofertës 

9.715.586,10 (Nëntë milion e shtatëqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e 

gjashtë presje dhjetë)  lekë pa TVSH.  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së 

paraqitur në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 

për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 82, konstatoi se oferta është paraqitur pa 

gabime aritmetike në vlera. 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte e shpall të pavlefshme këtë 

ofertë për arsye si më poshtë: 

 

Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k nuk plotëson kriterin 2.3.1 të kapacitetit teknik lidhur me 

punën e ngjashme. 

 

 

2. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “FLED” shpk, me vlerë të ofertës 

10.700.248 (Dhjetë milion e shtatëqind mijë e dyqind e dyzet e tetë)  lekë pa TVSH.  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 92 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020,  

“Për Prokurimin Publik”, dhe të Kreut X Nenit 82 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,I ndryshuar  si dhe 

dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur 

nga ky Operator Ekonomik, nga ku rezultoi se oferta nuk I përmbush të gjitha kriteret për 

kualifikim të përcaktuar  në dokumentat standarte të tenderit. 

 

 

Në formularin e vetëdeklarimit OE “Fled” sh.p.k nuk ka përcaktuar nëse personat e deklaruar ne 

shtojcen 8 janë automakinist dhe eskavatorist ashtu sic është kërkuar në pikën 2.3.6 të kapacitetit 

teknik. 

 

Përsa më sipër OE “Fled” sh.p.k nuk plotëson kriterin 2.3.5 dhe 2.3.11 të kapacitetit teknik dhe 

për këtë arsye skualifikohet. 

 

3. Oferta e paraqitur nga BO Caushi M sh.p.k & Sinder AB sh.p.k shpk, me vlerë të 

ofertës 10,858,631.00 (Dhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e 

tridhjetë e një)  lekë pa TVSH.  

 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 92 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020,  

“Për Prokurimin Publik”, dhe të Kreut X Nenit 82 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,I ndryshuar  si dhe 

dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur 

nga ky Operator Ekonomik, nga ku rezultoi se oferta nuk I përmbush të gjitha kriteret për 

kualifikim të përcaktuar  në dokumentat standarte të tenderit. 
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte e shpall të pavlefshme këtë 

ofertë për arsye si më poshtë: 

 

 

 

Sipas punëve të ndara midis Bashkimit të Operatorëve, OE “Sinder AB” duhet të disponojë një 

kamionçinë për zërat e marrë përsipër në preventiv. 

Përsa më sipër BO “Caushi M” sh.p.k & “Sinder AB” sh.p.k nuk përmbush kriterin 2.3.11 

të kapacitetit teknik. 

 

 

Përsa më sipër BO “Caushi M” sh.p.k & “Sinder AB” sh.p.k nuk plotëson kriterin 2.3.11 të 

kapacitetit teknik dhe për këtë arsye skualifikohet. 

 

4. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomikë  ” Mela” sh.p.k , me vlerë të ofertës 

11,495,706.40 (Njëmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e 

gjashtë presje dyzet) lekë pa t.v.sh. 

  

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 92 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020,  

“Për Prokurimin Publik”, dhe të Kreut X Nenit 82 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,I ndryshuar  si dhe 

dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur 

nga ky Operator Ekonomik, nga ku rezultoi se oferta nuk I përmbush të gjitha kriteret për 

kualifikim të përcaktuar  në dokumentat standarte të tenderit. 

 

 

Në formularin e vetëdeklarimit OE “Mela” sh.p.k nuk ka përcaktuar nëse personat e deklaruar ne 

shtojcen nr.8 janë automakinist dhe eskavatorist ashtu sic është kërkuar në pikën 2.3.6 të 

kapacitetit teknik. 

 

Përsa më sipër OE “Mela” sh.p.k nuk plotëson kriterin 2.3.1 dhe 2.3.6  të kapacitetit teknik dhe 

për këtë arsye skualifikohet. 

 

5.Oferta e paraqitur nga Operatori  ekonomik  ”SENKA” sh.p.k, me vlerë 0 (zero) lekë pa 

t.v.sh 

 

Operatori ekonomik “Senka” sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në SPE , përveç 

vërtetimit të xhiros për tre vitet e fundit. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Arb&Trans-2010” sh.p.k  me 

adresë Tiranë, Blloku Gintash, 2 kateshet e Biznesit, Shkalla 2, Kati 2, Laprake se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 11,252,924.23 (njembedhjete  milion e dyqind e pesedhjete e dy 

mije e nenteqind e njezete e kater pike njezete e tre) 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´. 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  16.05.2022 

 

 

   

 

 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Elton KACIDHJA 
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