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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k përfaqësuar me anë të

prokurës së posacme Nr. 7368 Rep., Nr. 2956 Kol., datë 13.08.2018 nga shoqëria “BE-IS shpk me NR

NIPT- K71412003A, me Administrator Z. Kastriot Ibrahimaj, me adresë: KUKËS, Lagjja nr 1, pallati

Metalurgu, hyrja nr 1.

Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur.

Objekti i kontratës: “Ndërtim linje transmetimi ujësjellësi nga Rruga Vangjel Noti deri në Depo
4000 m3 Yzberisht”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77431-07-02-2018

Fondi limit: 219.280.977 (dyqind e nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e nëntëqind e

shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i kryerjes së punimeve është

4(katër) muaj nga data e lidhjes së kontratës

Burim financimi: HUA e siguruar nga Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim.

Data e zhvillimit të tenderit është: 15.08.2018 ora 11:00.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.27 të dates 09.07.2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik BE-IS shpk NR NIPT-i K71412003A
“Ergi” sh.p.k NR NIPT-i K02727229P
Vlera: 184.114.778 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e
shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.
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2. BOE “Curri” sh.p.k. NR NIPT-i J67902718S

& Shoqëria “Xhengo” sh.p.k. NR NIPT-i J64103171M

& Shoqëria “Mela” sh.p.k. NR NIPT-i K62320011G

Vlera: 184.306.763 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e treqind e gjashtë mijë e shtatëqind e
gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.
3. BOE “SHANSI INVEST” sh.p.k. NR NIPT-i J61924002T

& “Lala” sh.p.k NR NIPT-i I76418903B

Vlera: 201.719.126 (dyqind e një milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e njëqind e njëzetë
e gjashtë)lekë pa TVSH .

4. B.O.E “4 AM sh.p.k NR NIPT-i K92005016L

& “Ed Konstruksion” sh.p.k. NR NIPT-i K61625001I

Vlera: 204.726.433,02 (dyqind e katër milion e shtatëqind e njëzet e gjashtë mijë e katërqind e
tridhjetë e tre presje zero dy) lekë pa TVSH.

5. B.O.E “Sterkaj”sh.p.k. NR NIPT-i J68310708M

& “Eral construction” sh.p.k. NR NIPT-i K82230002K

& Nika sh.p.k. NR NIPT-i J76705047U

Vlera: 218.433.645 (dyqind e tetëmbëdhjetë milion e katërqind e tridhjetë e tre mijë e
gjashtëqind e dyzet e pesë) lekë pa TVSH

6. Operatori ekonomik “FAT GROUP” sh.p.k NR NIPT-i L43428401V

Vlera: Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomik “Curri” sh.p.k. & Shoqëria
“Xhengo” sh.p.k.& Shoqëria “Mela” sh.p.k. me vlerë të ofertës 184.306.763 (njëqind e
tetëdhjetë e katër milion e treqind e gjashtë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre) 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.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 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 bashkim i operatorëve, nga ku
rezultoi si më poshtë:

 AK në Dokumentat Standarte te Tenderit në Kriteret e Veçanta, Kapaciteti teknik: pika 3 ka
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kërkuar për realizimin e kontratës si më poshtë:

”Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e

kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçencat:

a)Liçencë lidhur me ndikimin në mjedis Kodi III.2.A (1+2)(lëshuar nga QKL)”

Për plotësimin e kriterit për paraqitjen e Liçencës lidhur me ndikimin në mjedis Kodi III.2.A (1+2)

(lëshuar nga QKL), bashkimi i operatorëve ekonomik “Curri” sh.p.k.& “Xhengo” sh.p.k.&

“Mela” sh.p.k. nuk ka paraqitur asnjë dokumentacionin në portalin elektronik të APP-së për këtë

procedurë prokurimi, për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri.

Përsa më sipër mungesa e dokumentacionit përbën kusht për skualifikim, pasi Mbështetur në

pikën 1 gërma (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar

përcaktohet se:

“Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen pasi të

kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtëme që AK i vlerëson të nevojshme...............

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Vecanta të Kualifikimit
ka kërkuar si më poshtë cituar:

18.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës

minimum 5(pese) ton dhe maksimumi

10(dhjete) ton për secilin kamion

5 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 2 copë Pronësi ose me qera

Fabrikë prodhimi betoni 1 copë Pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhir 2 cope Pronësi ose me qera

Eskavator me goma 0.25 m3 2 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës

minimum 11(njembedhjete) ton dhe

maksimumi 17(shtatembedhjete) ton për

secilin kamion

7 copë Pronësi ose me qera

Autobetoniere 3 copë Pronësi ose me qera

Mini eskavator 2 copë Pronësi ose me qera

Autovinc 2 cope Pronësi ose me qera

Vibrator betoni 2 copë Pronësi ose me qera

Autopompe betoni 2 copë Pronësi ose me qera
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Makine per ngjitje tubash PE 2 copë Pronësi ose me qera

Aparat për testimin e tubave nën presion 2 copë Pronësi ose me qera

Autobot uji 2 copë Pronësi ose me qera

Sharrë asfalti 2copë Pronësi ose me qera

Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum

1.5(nje pike pese) ton dhe maksimumi 2(dy)

ton për secilin kamionçinë

5 cope Pronësi ose me qera

Motosharrë 2 copë Pronësi ose me qera

Frezë 2copë Pronësi ose me qera

Rrul vibrues me tonazh 2-5 ton secili rrul 2 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 90 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 3 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin
e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te
vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus
certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me
kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te
kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit
ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet
objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Per fabriken e prodhimit te betonit, ne rast se eshte ne pronesi duhet te paraqitet akti i pronesise i
shoqeruar me leje mjedisore leshuar nga QKL Kodi III.1.B. Ne rast se operatori ekonomik ka
kontrate qeraje duhet te paraqitet akti i pronesise se qiradhensit shoqeruar me lejen mjedisore
leshuar nga QKL Kodi III.1.B.Kontrata e qerase duhet te jete e noterizuar, ku të specifikohet objekti
i kontratës dhe afati i saj të jetë i vlefshëm per periudhen e zbatimit te kontrates objekt prokurimi.
Për fabrikën e betonit ,operatori ekonomik duhet te jete i certifikuar me ISO ne prodhim Betoni si

me poshte:

 ISO 9001:2008

 ISO 14001:2004

 OHSAS 18001:2007

 PAS 99:2012
e) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe

targa e mjetit.
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f)Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

g) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara
ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga
administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose
me qera me qellim verifikimi).

h) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 03.08.2018 në mënyrë të tillë që
Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë
vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e Operatorëve
Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa
më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a vizitojë në çdo kohë
vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se Prokurimit

UKT sha.

Operatori Ekonomik “CURRI” shpk pjesë e bashkimit ekonomik të mësipërm në përmbushje të

kriterit të mësipërm ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e mëposhtëme:

Autovinç me kosh TR7409 S i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës ELALCOM shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 9 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Vinç për cmontimet e shtyllave me targë TR 3415 R i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës

ELALCOM shpk por vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i

dokumentave në sistemin elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur

dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë KR7093 i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet re

se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë AA562 AD i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë AA045OV i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë KR8096A i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 9 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë AA276EN i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.
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Kamion me targë KR6381A i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë KR6998A i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Autobot me targë TR9983R i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por vihet

re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamionçinë me targë AA701MP i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamionçinë me targë TR4553S i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës BABASI CO shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Autobetonierë me targë AA157LO i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Mantovani Beton shpk

por vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Pompë betoni me targë SH0083E i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Mantovani Beton shpk

por vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Autobetonierë me targë SH8235D i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Mantovani Beton shpk

por vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Autobetonierë me targë SH5426E i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Mantovani Beton shpk

por vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me vinç me targë TR6876K i siguruar me kontratë qeraje me nr.177 kol por vihet re se ky

mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të app-së

nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë AA789EB i siguruar me kontratë qeraje me nr.655rep por vihet re se ky mjet

është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të app-së

nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.(Mjet i siguruar me

dy kontrata te ndryshme qeraje)

Kamionçinë me targë KJ7435A i siguruar me kontratë qeraje me nr.655 rep por vihet re se ky

mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet. Mjet i

siguruar me dy kontrata te ndryshme qeraje).

Kamion me targë AA517HY i siguruar me kontratë qeraje me nr.654rep por vihet re se ky mjet është

paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të app-së nuk rezulton
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që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targë AA789EB i siguruar me kontratë qeraje me nr.656rep por vihet re se ky mjet

është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të app-së

nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet. Mjet i siguruar me

dy kontrata te ndryshme qeraje)

Kamionçinë me targë KJ7435A i siguruar me kontratë qeraje me nr.656rep por vihet re se ky

mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet. Mjet i

siguruar me dy kontrata te ndryshme qeraje)

Kamion Man me targa TR 8527 T i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Shpresa Al shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion me targa TR 2639 S i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Shpresa Al shpk por vihet re

se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin elektronik të

app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Kamion Man me targa TR AA310 PI i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Shpresa Al shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Autobetonierë me targa ACMT 95 i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Shpresa Al shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Autobot uji me targa TR 3368 N i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Shpresa Al shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Fadromë Volvo me targa ACMT86 i siguruar me kontratë qeraje me qeradhënës Shpresa Al shpk por

vihet re se ky mjet është paraqitur në shtojcën 10 por nga verifikimi i dokumentave në sistemin

elektronik të app-së nuk rezulton që shoqëria të ketë të paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

Përsa u përket mjeteve të siguruara dhe të pasqyruara në shtojcë nga shoqëria CURRI shpk për

të cilët shoqëria ka paraqitur dhe dokumentacion në sistemin elektronik të app-së sqarojmë se

shoqëria për të vërtetuar disponimin e mjeteve me kapaciteti mbajtës minimum 5(pese) ton dhe

maksimumii 10(dhjete) ton për secilin kamion , disponimin e mjeteve me kapaciteti mbajtës

minimum 11(njëmbëdhjetë) ton dhe maksimumii 17(shtatëmbëdhjete) ton për secilin kamion

dhe mjetet me kapacitet mbajtës minimum 1.5(një pikë pesë) ton dhe maksimumii 2(dy) ton për

secilin kamionçinë ka paraqitur si më poshtë :

1. Kamion me targa AA207NO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 384 T ( i siguruar me qera nga shoqëria Vagalat)

2. Kamion me targa AA213NO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
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këtë mjet 25 Ton ( i siguruar me qera nga shoqëria Vagalat)
3. Kamion me targa AA210 NO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 23Ton ( i siguruar me qera nga shoqëria Vagalat)
4. Tërheqës me targa TR9997T për të cilin nuk kanë paraqitur rimorkio nga ku Autoriteti të nxjerrë

kapacitetin mbajtës. ( i siguruar me qera nga shoqëria Vagalat)
5. Terheqës Skania me targa AA387HZ për të cilin nuk kanë paraqitur rimorkio nga ku Autoriteti të

nxjerrë kapacitetin mbajtës. (në pronësi)
6. Rimorkio me targa SH4581E me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 25Ton ( në pronësi)
7. Kamion me vinç me targa AA145RA me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 10.7 Ton ( në pronësi) (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në
kategorinë me kapacitet mbajtës 5-10 ton)

8. Kamion me targa SH1986E me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 12.3 Ton ( në pronësi) (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 11-17 ton)

9. Kamion me vinç me targa SH3625D me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 9.1 Ton ( në pronësi) (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në
kategorinë me kapacitet mbajtës 5-10 ton)

10. Kamion me targa Sh6587E me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 10.6 Ton ( në pronësi) (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 5-10 ton)

11. Kamionçinë me targa AA395OS me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 0.9 Ton ( në pronësi)

12. Kamionçinë me targa AA653HA me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.2 Ton ( në pronësi)

13. Kamion me targa AA485GM me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 16 Ton ( në pronësi) (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 11-17 ton)

14. Kamionçinë me targa AA179OL me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.3 Ton ( në pronësi)

15. Kamion me targa AA182OL me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 8.2 Ton ( në pronësi) (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 5-10 ton)

16. Kamion me targa AA209RF me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 24.4 Ton ( në pronësi)

17. Kamionçinë me targa AA918HP me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.4 T ( i siguruar me qera nga shoqëria Vagalat) (do konsiderohet i rregullt dhe
do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës 1.5-2 ton)

18. Kamionçinë me targa AA169SK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1 Ton ( i siguruar me qera nga shoqëria Vagalat)

19. Kamion me vinç me targa AA95KB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 3.3Ton ( i siguruar me qera nga shoqëria Agro-Korani)

20. Kamionçinë me targa AA455RK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 0.9Ton ( i siguruar me qera nga shoqëria Agro-Korani)

21. Kamionçinë me targa AA644LB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 0.9Ton ( i siguruar me qera nga shoqëria Agro-Korani)

22. Kamion me targa KR7093A me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
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këtë mjet 27.9 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)
23. Kamion me targa AA562ADme kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 25 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)
24. Kamion me targa AA045OVme kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 25.8 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)
25. Kamion me targa KR8096A me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 23.7 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)
26. Kamion me targa AA276EN me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 25.4 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)
27. Kamion me targa KR6381A me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 24.2 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)
28. Kamion me targa KR6998A me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për

këtë mjet 27.2 T ( i siguruar me qera nga shoqëria BABAS shpk)

Operatori Ekonomik “Xhengo” shpk pjesë e bashkimit ekonomik të mësipërm në përmbushje të

kriterit të mësipërm nuk ka deklaruar shtojcën nr.10 mbi dispononimin e mjeteve për realizimin e

kontratës objekt prokurimi

Operatori Ekonomik “MELA” shpk pjesë e bashkimit ekonomik të mësipërm në përmbushje të

kriterit të mësipërm nuk ka deklaruar shtojcën nr.10 mbi dispononimin e mjeteve për realizimin e

kontratës objekt prokurimi

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion shtatë kamiona vetëshkarkues kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimum 11 ton dhe maximum 17 ton secili kamion për ekzekutimin e

kontratës. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri dy kamiona

me kapacitetin e duhur nga shtatë të kërkuar në shtojcën 10/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion pesë kamionçina kapaciteti mbajtës duhet të

jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.Bashkimi i

Operatorëve Ekonomikë ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri vetëm një kamionçinë nga pesë të

kërkuara.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion pesë kamiona kapaciteti mbajtës duhet të

jetë minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.Bashkimi i

Operatorëve Ekonomikë ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri katër kamiona nga pesë të kërkuar.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10,

është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton dhe maksimumi

10 ton të kerkuar nga AK (5 cope), kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 11 ton dhe

maksimumi 17 ton të kërkuar nga AK (7 cope), si dhe është i paplotë lidhur me kamionçinat me

kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (5 copë) për rrjedhojë i

pavlefshëm

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të

Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të

Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,Neni

66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e

tenderit.

2. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “FAT GROUP” sh.p.k me vlerë të ofertës 0
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(zero) lekë pa TVSH

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “FAT GROUP”

sh.p.k nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e

teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.

Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave. Mungesa e

ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “FAT GROUP” sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur

dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe

preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të

Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e dokumenteve standarte të tenderit

për këtë procedurë.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të

Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni

66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e

shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve ekonomik

“BE-IS” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k përfaqësuar me anë të prokurës së posacme Nr. 7368 Rep., Nr.

2956 Kol., datë 13.08.2018 nga shoqëria “BE-IS shpk me NR NIPT- K71412003A, me

Administrator Z. Kastriot Ibrahimaj me oferte ekonomike me vlerë 184.114.778 (njëqind e tetëdhjetë e

katër milion e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH, se është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji”

pranë Medresesë, Tiranë, me nr tel: +355 4 2225572, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.08.2018

Ankesa: Pranë AK UKT sh.a ka ardhur ankesa nga ana e Bashkimit të operatorëve ekonomik
“SHANSI INVEST” sh.p.k. & “Lala” sh.p.k me Nr. 20853 Prot. Datë 04.09.2018 me anë të së cilës
kundërshton Vlerësimin e Ofertave. Ankesës ju kthye përgjigje me anë të shkresës me Nr.20853/1 Prot.
Datë 07.09.2018, duke mos i pranuar pretendimet e ngritura prej tij.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP: Nuk është paraqitur ankesë.
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