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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: Bashkimin e operatoreve ekonomik 1. “2 T” sh.p.k, me NIPT K01731001M, me seli në Adresën:

Rruga Asim Vokshi, Nd.14, H.4, AP .5 2. “FUSHA”sh.p.k, me NIPT J61922018S, me seli në

Adresën: Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3,

Pedonalja, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Shtesë e Impiantit të Përpunimit të ujit të pijshëm

Bovillë me 1800 l/sek , në fazën e parë të zbatimit për 600 l/sek.”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78102-07-05-2018

Fondi limit: 421.653.703,554246 (katërqind e njëzët e një milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tre mijë

e shtatëqind e tre presje pesëqind e pesëdhjetë e katër mijë e dyqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 10(dhjetë) muaj duke nisur nga data e

lidhjes së kontratës.

Data e zhvillimit të tenderit është: 30.08.2018, 11:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.27 të dates 09.07.2018

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

1. Bashkimi i operatoreve ekonomik JV“2 T” sh.p.k & “FUSHA” sh.p.k përfaqësuar me
prokurë të posaçme nr.3464 rep. dhe nr.1288 kol. nga shoqeria “FUSHA” sh.p.k

“2 T” sh.p.k K01731001M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

“FUSHA” sh.p.k J61922018S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
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Vlera: 398.785.304 (treqind e nëntëdhjetë e tetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e
treqind e katër) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION” sh.p.k K61625001I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 408.214.791,66 (katërqind e tetë milion e dyqind e katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind e
nëntëdhjetë e një presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “HASTOÇI” Sh.p.k. J62028009B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 416.666.139 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë
mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë) lekë pa TVSH

4. Operatori ekonomik “Fat Group” sh.p.k L43428401V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 0 (zero) lekë pa TVSH

5. Operatori ekonomik “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k K12911201C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 0 (zero) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar operatorët ekonomik për arsyet si më poshtë vijon:

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION” sh.p.k me vlerë të
ofertës 408.214.791,66 (katërqind e tetë milion e dyqind e katërmbëdhjetë mijë e shtatëqind e
nëntëdhjetë e një presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “ED
KONSTRUKSION” sh.p.k ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin ligjor si dhe ofertën
me preventivin e punimeve sipas shojcës 1, por nuk ka paraqitur dokumentacionin teknik dhe financiar
të kërkuar në dokumentat standarte të tenderit tek kriteret e vecanta të kualifikimit , si më poshtë
renditur:

Autoriteti kontraktor ka kërkuar si më poshtë:

a. Sigurim oferte, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 3;
b.Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
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ç. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;
d Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9;
dh. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10
e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas
Shtojcës 5; Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; Formular vlerësimi sipas Shtojcës
9; Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10, Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e
të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

Sa më sipër dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik është i paplotë për rrjedhojë i
parregullt.

AK, ka kërkuar në kriteret e vecanta te kualifikimit si më poshtë:

2.3 Kapaciteti teknik:  

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat
e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe konkretisht: 210.826.851,77 (dyqind e dhjetë milion e tetëqind e njëzet e gjashtë
mijë e tetëqind e pesëdhjetë e një presje shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë tri
viteve të fundit, datë e përllogaritur nga data e hapjes se ofertave.

b.Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë
tre viteve të fundit, është në një vlerë sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, datë e
përllogaritur nga data e hapjes se ofertave.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e bën oferten te kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat
e dokumentat e mëposhtme:

a) Për kontrata të realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontratë
3. Situacionin përfundimtar;
4. Aktin e kolaudimit;

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë
dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me:
2. Kontrate;
3. Situacionin përfundimtar;
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4. Akt kolaudimi objekti;
5. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e
tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre
në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për të provuar Përvojë e suksesshme në
realizimin e të paktën:

a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe konkretisht: 210.826.851,77 (dyqind e dhjetë milion e tetëqind e njëzet e gjashtë
mijë e tetëqind e pesëdhjetë e një presje shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë tri
viteve të fundit, datë e përllogaritur nga data e hapjes se ofertave.

b.Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë
tre viteve të fundit, është në një vlerë sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, datë e
përllogaritur nga data e hapjes se ofertave.

Për rrjedhojë dokumentacioni i shoqërisë lidhur me këtë pikë mungon.

AK ka kërkuar gjithashtu në dokumentat standarte te tenderit/kriteret e veçanta të kualifikimit si më
poshtë cituar:

3.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).
b)Licensë e lëshuar nga QKL për grumbullim dhe transportim të mbetjeve urbane (kodi III.2.B).

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion që të vërtetojë paisjen e tij me licence si më
sipër cituar.

AK, ka kërkuar gjithashtu në dokumentat standarte te tenderit/kriteret e veçanta të kualifikimit si më
poshtë cituar:

5.Një punësim mesatar i të paktën 300 (treqind) personave, për periudhën Korrik 2017- Qershor

2018 të vërtetuar me;

5.1Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqerore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i

punonjësve për secilin muaj; per periudhen Korrik 2017- Qershor 2018

5.2 List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Korrik

2017- Qershor 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore dhe

shendetesore.

6.Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar si staf teknik për kryerjen e të gjitha
punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si
dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi inxhinierik si më
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poshtë:

- Inxhinier ndërtimi profili strukturist(1)

- Inxhinier ndertimi (2)

- Inxhinier mekanik (2)

- Inxhinier gjeodet (2)

- Inxhinier Hidroteknik (2)

- Inxhinier Elektrik(2)

- Inxhinier Gjeolog (2)

- Inxhinier Mjedisi profili trajtim ujrash (1)

- Arkitekt (1)

Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te punesuar dhe te rregjistruar sipas legjislacionit ne
fuqi per gjashte muajt e fundit : 1 (një) Inxhinier automatizim energjie te paraqiten kontrata e
punes (e vlefshme) si dhe diploma, 1(një) ekspert zjarrfikes te certifikuar ,për ekspertët zjarrfikës te
paraqiten kontrat e punes (e vlefshme) si dhe çertifikatat e ekspertit zjarrëfikës, 1(një) ekspert mjedisi,
te paraqitet kontrata e punes (e vlefshme) si dhe të jetë të pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e
Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, 3(tre) Saldator Tubash Plastik Polietileni, te paraqiten
kontratat e punes (të vlefshme )si dhe të pajisur me deshmi kualifikimi përkatëse të lëshuara nga
institucione të çertifikuara, 1(një) punojes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune, te paraqiten
kontrata e punes (e vlefshme) si dhe të pajisur me deshmi kualifikimi përkatëse të lëshuara nga
institucione të çertifikuara, 1(një) punojes per IRI & FWD te paraqiten kontrata e punes (e vlefshme) si
dhe të pajisur me deshmi kualifikimi përkatëse të lëshuara nga institucione të çertifikuara,
Gjithashtu operatori ekonomik duhet të vërtetojë se ka ne stafin e tij te punesuar dhe te rregjistruar
sipas legjislacionit ne fuqi per gjashte muajt e fundit 1(një) inxhinier hidroteknik zbatimi, 3(tre)
inxhinier ndertimi dega Transport , 2(dy) inxhinier gjeodet zbatimi , 1(një) inxhinier mekanik , 1(një)
teknik gjeometer , 1(një) teknik mekanik , 1(një) teknik hidraulik, te shoqeruar me kontrate pune
licensat/ diplome (deftese) profesionale dhe Libreze Pune.

7.Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shoqërisë për gjashtë muajt e fundit të

pakten 50 (pesëdhjetë) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose

nga institucione ekuivalente me të, ku nga keta te jene te pakten:

- Grupi I- 6(gjashtë) punonjës
- Grupi II-15(pesëmbëdhjetë) punonjës
- Grupi III- 18(tetëmbëdhjetë) punonjës
- Grupi IV- 8 (tetë) punonjës
- Grupi V- 3 (tre) punonjës
- (Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit
teknik, kontratat e punes te vlefshme)
8.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës

manovratorë të mjeteve të rënda nga te cilet tetë automakiniste dhe katër eskavatoristë me goma dhe

tre eskavatoristë me zinxhir. Për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite

e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e
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shoqërisë per gjashte muajt e fundit

9.Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të
vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe të figurojnë në listëpagesa, 1 (një) mjek të
përgjithshëm. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej operatorëve duhet të ketë
pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të përgjithshëm.

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion që të vërtetojë stafin teknik të kërkuar nga
AK, UKT sha, nuk ka paraqitur listpagesa të shoqërisë , vërtetim për numrin e punonjësve, etj si më
sipër cituar.

Gjithashtu Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur shtojcën 10 mbi disponimin e mjeteve të kërkuara nga
AK në dokumentat e tenderit si më poshtë cituar:

16.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

4 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 3 copë Pronësi ose me qera
Fabrikë prodhimi betoni 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir 3 cope Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 3 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 11(njembedhjete) ton dhe
maksimumi 18(tetëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

9 copë Pronësi ose me qera

Autobetoniere 4 copë Pronësi ose me qera
Mini eskavator 3 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
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 3 copë Pronësi ose me qera

Sharrë asfalti 2copë Pronësi ose me qera

Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1(nje) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për
secilin kamionçinë

6 cope Pronësi ose me qera

Minifadrome me zinxhirë 1 cope Pronësi ose me qera
Makineri per shkuljen e pemeve 1 cope Pronësi ose me qera
Autobot per ujra te zeza 1 copë Pronësi ose me qera
Makineri per mbjelljen e barit (hydroseeding) 1 copë Pronësi ose me qera
Rrul gome – hekur (kapaciteti jo me pak se 18 1 copë Pronësi ose me qera
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ton)
Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo me pak se 8 ton) 2 copë Pronësi ose me qera
Rrul asfalti me gome - gome (Kapaciteti jo me
pak se 8 ton)

1 copë Pronësi ose me qera

Kontinier zyre+ kontenier tualeti 1 copë Pronësi ose me qera
Makine fshese me goma 2 copë Pronësi ose me qera
Asfaltoshtruse 1 copë Pronësi ose me qera
Freze asfalti 2 copë Pronësi ose me qera
Makine per ngjitje tubash PE 2 copë Pronësi ose me qera
Saldatrice 10 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me çekiç pneumatic 1 copë Pronësi ose me qera
Matrapik 5 copë Pronësi ose me qera
Makineri per perzjerjen e substancave minerale
me bitum(me fibra)

1 copë Pronësi ose me qera

Dumpera per punime brenda kantjeri maksimumi
1 ton

2 copë Pronësi ose me qera

Pjate vibruese(rula dore) 2cope Pronësi ose me qera
Gjeneratora mbi 60 kva 2 copë Pronësi ose me qera
Fabrike Asfalti 1 cope Pronësi ose me qera
Strukture sinjalistike per punime brenda kantjerit 1 copë Pronësi ose me qera
Ventuse (elevator) per kapjen e pllakave te
betonit

10 copë Pronësi ose me qera

Pajisje per largim te ujrave nentokesore me
sistemin gjilperthithese (Well Point)

3 copë Pronësi ose me qera

Makineri per nxjerrje kolonash profile metalike 2 copë Pronësi ose me qera
Aparatura për testimin e ngjeshmërisë së
materialit me metode me goditje (me pjate).

1 copë Pronësi ose me qera

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

- Kokore minimumi 200 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 20 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 10 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 10 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 10 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 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) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe
targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

mailto:info@ukt.al


Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga 5 Maji, Tiranë, Shqipëri,
Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f)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).

g) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 08.08.2018 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.

AK, ka kërkuar gjithashtu në dokumentat standarte te tenderit/kriteret e veçanta të kualifikimit si më
poshtë cituar:

17.Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese
ku te deklarohet se, brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për
kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 % i kufirit
maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent. Sipas
Shtojcës 11.

18.Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar për pompat me te cilin prodhuesi ose
distributori i autorizuar autorizon operatorin ekonomik të ofertojë keto produkte në këtë proçedure
prokurimi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite,
kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.
- Certifikatat qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilësisë së prodhuesit eshte sipas standartit ISO
9001 , ISO 14001-2004, dhe OHSAS 18001-2007 per pompat.

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion që të vërtetojë paisjen e tij me licence si më
sipër cituar.

Duke qënë se Operatori Ekonomik “ED KONSTRUKSION” sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë dokument
për të vërtetuar kapacitetin teknik dhe financiar, Dokumentacioni i paraqitur prej tij do konsiderohet i
paplotë për rrjedhojë i pasaktë.

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.

2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “HASTOÇI” Sh.p.k me vlerë të ofertës
416.666.139 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e
njëqind e tridhjetë e nëntë) lekë pa tvsh
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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 Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

5 ”Një punësim mesatar i të paktën 300 (treqind) personave, për periudhën Korrik 2017- Qershor

2018 të vërtetuar me;

5.1Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqerore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i

punonjësve për secilin muaj; per periudhen Korrik 2017- Qershor 2018

5.2 List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Korrik

2017- Qershor 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore dhe

shendetesore.”

Për plotësimin e kriterit ka paraqitur vertetimin nr.T00458409 Datë 27.07.2018 në portalin elektronik
të APP-së për këtë procedurë prokurimi, për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri, dhe rezulton që nr.
mesatar i punonjësve per periudhen Korrik 2017- Qershor 2018 është 145.7

Pra sa më sipër Shoqëria “HASTOÇI” Sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i

përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos

përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në

kundërshtim me pikën 1 gërma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

prokurimin Publik” i ndryshuar ku 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 Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

7.Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesat e shoqërisë për gjashtë muajt e fundit të

pakten 50 (pesëdhjetë) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose

nga institucione ekuivalente me të, ku nga keta te jene te pakten:

- Grupi I- 6(gjashtë) punonjës
- Grupi II-15(pesëmbëdhjetë) punonjës
- Grupi III- 18(tetëmbëdhjetë) punonjës
- Grupi IV- 8 (tetë) punonjës
- Grupi V- 3 (tre) punonjës
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- (Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit
teknik, kontratat e punes te vlefshme)
-Operatori ekonomik “HASTOÇI” SH.P.K në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur
punonjësit e mëposhtëm:

Për Grupi I- ka paraqitur 4(katër) punonjës të cilët janë: Agron Bala, Agim Gjordumi, Spartak Moli,
Edlira Cuka

Për Grupi II- ka paraqitur 11 (njëmbëdhjetë) punonjës të cilët janë: Asllan Topalli, Ferid Nexha,
Fatmire Tafaj, Shpetim Krosi, Maksim Hastoci, Maksim Hastoci,Qemal Krosi, Besnik Kaca, Eduart
Cuka, Leonard Gjika, Adri Hafizi.

Për Grupi III- ka paraqitur 4(katër) punonjës të cilët janë: Besnik Abazaj, Naum Luta, Arfi Karica,
Rustan Asllani

Për Grupi IV- ka paraqitur 2(dy) punonjës të cilët janë: Gjergji Naqi, Shpresa Lami

Për Grupi V- ka paraqitur 1 (një) punonjës të cilët janë: Zenel Vishkurti

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 6 (gjashtë) punonjës të pajisur me deshmi
kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin I, për
ekzekutimin e kontratës. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 6 (gjashtë) punonjës të
pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me
të  për Grupin I ka paraqitur vetëm 4(katër) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit
teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin I.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 15(pesëmbëdhjetë) punonjës të pajisur me
deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin
II, për ekzekutimin e kontratës. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri
nga 15(pesëmbëdhjetë) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose
nga institucione ekuivalente me të  për Grupin I ka paraqitur vetëm 11 (njëmbëdhjetë) punonjës të
pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me
të  për Grupin II.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 18(tetëmbëdhjetë) punonjës të pajisur me
deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin
III, për ekzekutimin e kontratës. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri
nga 18(tetëmbëdhjetë) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose
nga institucione ekuivalente me të  për Grupin I ka paraqitur vetëm 4(katër) punonjës të pajisur me
deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin
III.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 8 (tetë) punonjës të pajisur me deshmi
kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin IV, për
ekzekutimin e kontratës. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 8 (tetë) punonjës të
pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me
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të  për Grupin I ka paraqitur vetëm 2(dy) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit
teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin IV.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 3 (tre) punonjës të pajisur me deshmi
kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin V, për
ekzekutimin e kontratës. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 3 (tre) punonjës të
pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me
të  për Grupin I ka paraqitur vetëm 1 (një) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit
teknik  nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të  për Grupin V.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga  Operatorëve Ekonomik  lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 7, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

 AK në Dokumentat Standarte te Tenderit në Kriteret e Veçanta, Kapaciteti teknik: pika 8 ka
kërkuar për realizimin e kontratës si më poshtë:

“Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës

manovratorë të mjeteve të rënda nga te cilet tetë automakiniste dhe katër eskavatoristë me goma dhe

tre eskavatoristë me zinxhir. Për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite

e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e

shoqërisë per gjashte muajt e fundit.”

Operatori ekonomik “HASTOÇI” SH.P.K në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur

punonjësit e mëposhtëm:

Operatorei ekonomike ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

D.H automakiniste (me dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist)

A.B automakiniste (me dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist)

A.E automakiniste (me dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist)

H.M automakiniste (me dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist)

Sa më sipër Operatori Ekonomik nga tetë manovratorë automakinistë të kërkuar në DST nga AK ka

paraqitur vetëm katër. Gjithashtu nga katër eskavatoristë me goma dhe tre eskavatoristë me zinxhir nuk

ka paraqitur asnjë.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomikë “HASTOÇI” SH.P.K është i

paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos

paraqitur punonjësit manovrator/ automakinist (copë 8), eskavatoristë me goma (copë 4) dhe

eskavatoristë me zinxhir (copë 3) të kërkuar nga AK;

Pra sa më sipër Shoqëria “HASTOÇI” SH.P.K nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i

përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos
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përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në

kundërshtim me pikën 1 gërma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

prokurimin Publik” i ndryshuar ku 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:

16.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

4 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 3 copë Pronësi ose me qera
Fabrikë prodhimi betoni 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me zinxhir 3 cope Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 3 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 11(njembedhjete) ton dhe
maksimumi 18(tetëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

9 copë Pronësi ose me qera

Autobetoniere 4 copë Pronësi ose me qera
Mini eskavator 3 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
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 3 copë Pronësi ose me qera

Sharrë asfalti 2copë Pronësi ose me qera

Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1(nje) ton dhe maksimumi 2(dy) ton për
secilin kamionçinë

6 cope Pronësi ose me qera

Minifadrome me zinxhirë 1 cope Pronësi ose me qera
Makineri per shkuljen e pemeve 1 cope Pronësi ose me qera
Autobot per ujra te zeza 1 copë Pronësi ose me qera
Makineri per mbjelljen e barit (hydroseeding) 1 copë Pronësi ose me qera
Rrul gome – hekur (kapaciteti jo me pak se 18
ton)

1 copë Pronësi ose me qera

Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo me pak se 8 ton) 2 copë Pronësi ose me qera
Rrul asfalti me gome - gome (Kapaciteti jo me
pak se 8 ton)

1 copë Pronësi ose me qera

Kontinier zyre+ kontenier tualeti 1 copë Pronësi ose me qera
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Makine fshese me goma 2 copë Pronësi ose me qera
Asfaltoshtruse 1 copë Pronësi ose me qera
Freze asfalti 2 copë Pronësi ose me qera
Makine per ngjitje tubash PE 2 copë Pronësi ose me qera
Saldatrice 10 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me çekiç pneumatic 1 copë Pronësi ose me qera
Matrapik 5 copë Pronësi ose me qera
Makineri per perzjerjen e substancave minerale
me bitum(me fibra)

1 copë Pronësi ose me qera

Dumpera per punime brenda kantjeri maksimumi
1 ton

2 copë Pronësi ose me qera

Pjate vibruese(rula dore) 2cope Pronësi ose me qera
Gjeneratora mbi 60 kva 2 copë Pronësi ose me qera
Fabrike Asfalti 1 cope Pronësi ose me qera
Strukture sinjalistike per punime brenda kantjerit 1 copë Pronësi ose me qera
Ventuse (elevator) per kapjen e pllakave te
betonit

10 copë Pronësi ose me qera

Pajisje per largim te ujrave nentokesore me
sistemin gjilperthithese (Well Point)

3 copë Pronësi ose me qera

Makineri per nxjerrje kolonash profile metalike 2 copë Pronësi ose me qera
Aparatura për testimin e ngjeshmërisë së
materialit me metode me goditje (me pjate).

1 copë Pronësi ose me qera

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

- Kokore minimumi 200 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 20 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 10 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 10 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 10 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 copë

Operatori ekonomik “HASTOÇI” SH.P.K. në përmbushje të kriterit të mësipërm ka deklaruar në
shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme:

1. Kamion me targa TR1829P me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 12.6 Ton ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 11 ton dhe max 18 T)

2. Kamion me targa TR515EY me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 12.8 Ton ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 11 ton dhe max 18 T)

3. Auto Vinç me targa AA482NNme kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 7.2 Ton ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 5 ton dhe max 10 T)

4. Kamion me targa AA463TT me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 9.8 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet min 5
ton dhe max 10 T)

5. Kamionçinë me targa AA066NC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
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paraqitur për këtë mjet 1.1 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me
kapacitet min 1 ton dhe max 2 T)

6. Kamionçinë me targa ADR756 me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 2.2 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 1 ton dhe max 2 T)

7. Kamion me targa AA778GG me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 7.7 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me kapacitet
min 5 ton dhe max 10 T)

8. Kamionçinë me targa AA716UF me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 0.95 Ton( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamion me
kapacitet min 1 ton dhe max 2 T)

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion gjashtë kamionçina kapaciteti mbajtës duhet
të jetë minimum 1 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës. Operatori
Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga gjashtë kamionçina ka paraqitur vetëm tre kamionçinë me
tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1 ton dhe maksimumi 2 ton për
secilin kamion te kerkuar nga AK 6 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet të
jetë minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës. Operatori
Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga katër kamiona ka paraqitur vetëm tre kamiona me
tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton dhe maksimumi
10 ton për secilin kamion te kerkuar nga AK (4 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion nëntë kamiona kapaciteti mbajtës duhet të
jetë minimum 11 ton dhe maximum 18 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës. Operatori
Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga nëntë kamiona ka paraqitur vetëm dy kamiona me
tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 11 ton dhe
maksimumi 18 ton për secilin kamion te kerkuar nga AK (9 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre fadrome me goma për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm dy fadroma me
goma të kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me fadrome me goma të kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm
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Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre eskavatore me zinxhir për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm dy eskavatore me
zinxhir të kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me eskavatore me zinxhir të kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i
pavlefshëm

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre eskavator 0.25 m3 me goma për
ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një
eskavator 0.25 m3 me goma të kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me eskavatorin 0.25 m3 me goma të kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i
pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre minieskavator për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm dy miniekavator të kërkuar nga
AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me miniekavatorin të kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre autobot uji për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një autobot uji të kërkuar nga
AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me autobot uji të kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy sharrë asfalti për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një sharrë asfalti të kërkuar nga
AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me sharrë asfalti të kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy makinë për ngjitje tubash PE për
ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një
makinë për ngjitje tubash PE të kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me makinë për ngjitje tubash PE të kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i
pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy dumpera për punime brenda kantierit
për ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një
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dumpera për punime brenda kantierit të kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me dumpera për punime brenda kantierit të kerkuar nga AK (2 cope) , për
rrjedhojë i pavlefshëm.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm

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

6.Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar si staf teknik për kryerjen e të gjitha
punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si
dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi inxhinierik si më
poshtë:

- Inxhinier ndërtimi profili strukturist(1)

- Inxhinier ndertimi (2)

- Inxhinier mekanik (2)

- Inxhinier gjeodet (2)

- Inxhinier Hidroteknik (2)

- Inxhinier Elektrik(2)

- Inxhinier Gjeolog (2)

- Inxhinier Mjedisi profili trajtim ujrash (1)

- Arkitekt (1)

-Operatori ekonomik “HASTOÇI” SH.P.K në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur
punonjësit e mëposhtëm:

U.C - Inxhinier ndertimi profili strukturist
B.A, E.Vito - Inxhinier ndertimi
Sh.L - Inxhinier mekanik
A.K - Inxhinier gjeodet
A.M - Inxhinier Hidroteknik
D.T, Z.V - Inxhinier Elektrik
M.F - Inxhinier Gjeolog
A.G - Inxhinier Mjedisi profili trajtim ujrash
A.H - Arkitekt

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 2 (dy) inxhinier mekanik të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë
për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 2 (dy)
inxhinier mekanik ka paraqitur vetëm 1(një).
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Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 2 (dy) inxhinier gjeodet të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë
për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 2 (dy)
inxhinier gjeodet ka paraqitur vetëm 1(një).

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 2 (dy) inxhinier gjeodet të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë
për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 2 (dy)
inxhinier gjeodet ka paraqitur vetëm 1(një).
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 2 (dy) inxhinier hidroteknik të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë
për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 2 (dy)
inxhinier hidroteknik ka paraqitur vetëm 1(një).
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion 2 (dy) inxhinier gjeolog të vërtetuar me
kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë
për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit. Operatori  Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga 2 (dy)
inxhinier gjeolog ka paraqitur vetëm 1(një).
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga  Operatorëve Ekonomik  lidhur me Kriteret e
Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti pika 6, është i paplotë, 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.

3. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Fat Group” sh.p.k me vlerë të ofertës 0
(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 dokumentacionin ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12
gjithashtu nuk ka paraqitur ofertën ekonomik me preventivin bashkëlidhur 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 ofertën
ekonomike sipas shtojcës 1 , të përcaktuara në dokumentat 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.

4. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k me vlerë të
ofertës 0 (zero) lekë pa TVSH
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Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “VELLEZERIT
HYSA” sh.p.k nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin ligjor e teknik të kërkuar në
Shtojcën 12 gjithashtu nuk ka paraqitur ofertën ekonomik me preventivin bashkëlidhur 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 “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka
paraqitur ofertën ekonomike sipas shtojcës 1 , të përcaktuara në dokumentat 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 operatoreve ekonomik JV“2

T” sh.p.k & “FUSHA” sh.p.k përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.3464 rep. dhe nr.1288 kol. nga

shoqeria “FUSHA” sh.p.k, me NIPT J61922018S, me seli në Adresën: Njesia Bashkiake nr 2, Rruga

Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë me vlerë prej 398.785.304

(treqind e nëntëdhjetë e tetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e treqind e katër) 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 06.09.2018.

Ankesa: Nuk ka
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