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                                     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 

 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

 

Për:  ”ERALD-G” shpk 

 

Adresa: Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të 

fshatit herbel, Komuna Maqellarë. 

 

                                                              * * * 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-27319-05-04-2022 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit 7 REF-27337-05-04-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mbikëqyrje e punimeve me fond limit 8.063.080 (Tetë milion e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH e ndarë në lote si më poshtë: 

 

Loti 7 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet 

nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur 

nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 622.847 (gjashtëqind e njëzet e dy mijë 

e tetëqind e dyzet e shtatë) lekë pa t.v.sh. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne ko  

 

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. Operatori ekonomikë  “G&L CONSTRUCTION ” sh.p.k                                       L61901013N 

 

Vlera 542,499 (peseqind e dyzete e dy mije e katerqind e nentedhjete e nente) lekë pa tvsh.    

 

13.Operatori ekonomikë  “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM  IKN” sh.p.k                                   

K71828007J 

Vlera 546,237 (peseqind e dyzete e gjashte mije e dyqind e tridhjete e shtate) lekë pa tvsh.    

 

3. Operatori ekonomik  “ERALD-G ” sh.p.k                                                             K36306784K 

 

Vlera 550,104 (peseqind e pesedhjete mije e njeqind e kater) lekë pa tvsh.      

 

4. Operatori ekonomikë  “INFRATECH ” sh.p.k                                                        K91628001D 

 

Vlera 560,560 (peseqind e gjashtedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete) lekë pa tvsh.      

 

5.Operatori ekonomikë  “E.B.S ” sh.p.k                                                                       K72014002P 

 

Vlera 571,000 (peseqind e shtatedhjete e nje mije) lekë pa tvsh.       

 

6. Operatori ekonomikë  “BN PROJECT” sh.p.k                                                      L21305035S 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

7. Operatori ekonomikë  “G&B Civil Engineering” sh.p.k                                        L51825011V             

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

8. Bashkimi i operatorëve ekonomik “BO HYDRO-ENG CONSULTING & P.C.S SHPK 

                                                                                                          M11417503F, K91527021J 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

9. Operatori ekonomikë  “M.A.K STUDIO ” sh.p.k                                              L01422017O 

 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      
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10. Operatori ekonomikë “MAGNA CHARTA” shpk                                            L92318021H 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

 

11. Operatori ekonomikë  “Miki Consulting” sh.p.k                                               K87628701K 

 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

12.Operatori ekonomikë  “PROJECT DALUZ 2019” sh.p.k                                   L92112031B 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

13.Operatori ekonomikë  “Rean 95 ” sh.p.k                                                             J61827043V 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

14. Operatori ekonomik “Tower” shpk                                                                   L21717003H 

 

Vlera 574,935 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese) lekë pa tvsh.      

 

15. Operatori ekonomikë  “NOVATECH  STUDIO” sh.p.k                                       L01717030C 

 

 

Vlera 574,935.46 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese pike dyzete 

e gjashte) lekë pa tvsh.      

 

16. Operatori ekonomikë  “INSTITUTI DEKLIADA ALB” sh.p.k                        K71606006A 

Vlera 574,935.46 (peseqind e shtatedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e pese pike dyzete 

e gjashte) lekë pa tvsh.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

   

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “G&L CONSTRUCTION ” sh.p.k                                     

me vlerë 543,499 (peseqind e dyzete e tre mije e katerqind e nentedhjete e nente) lekë pa tvsh.       

 

Oferta e paraqitur nga “G&L CONSTRUCTION” shpk 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”. 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat 

e sa më sipër. 

 

2.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM  

IKN” sh.p.k me vlerë  546,237 (peseqind e dyzete e gjashte mije e dyqind e tridhjete e shtate) 

lekë pa tvsh.    

Oferta e paraqitur nga  “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM  IKN” shpk 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”. 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat 

e sa më sipër. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ”ERALD-G” 

shpk me adrese Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të 

fshatit herbel, Komuna Maqellarë se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 550,104 (peseqind e 

pesedhjete mije e njeqind e kater) lekë pa tvsh është identifikuar si Oferta e suksesshme.    

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

do te vijohet siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa: Po 

 

Operatori ekonomik “Tower” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë KPP me Nr.prot 1167 datë 

01.06.2022. 

Më datë 07.06.2022 Operatori ankimues “Tower” sh.p.k ka paraqitur tërheqjen nga ankesa pranë 

AK-së. 

 

Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur të përfundojë procedimin administrativ me nr 

vendimi 537/2022 si pasojë e tërheqjes nga ankesa e ankimuesit “Tower” sh.p.k.  

 

 

 

 

  TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ELTON KACIDHJA 
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