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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 operatorëve ekonomik JV "INSTITUTI DEKLIADA - ALB" sh.p.k & “6D -
PLAN” sh.p.k & “ERALD-G” sh.p.k, përfaqësuar me anë të prokurës së posacme me Nr 7821
Rep. Nr.5419 Kol., date 05.09.2018 nga shoqëria "INSTITUTI DEKLIADA - ALB" sh.p.k me
nr. Nipt-i K71606006A me seli në Adresën Dora Distra, Tiranë.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e Hapur”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe

rikonstruksioneve të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza III)”

2.1Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81046-07-27-2018

Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-81055-07-27-2018

Fondi limit në total: 15.300.489 (Pesëmbëdhjetë milion e treqind mijë e katërqind e tetëdhjetë e

nëntë) lekë pa TVSH

Loti i katërt: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim linje transmetimi ujësjellësi nga
Rruga “Dine Hoxha” deri në rrugën “Azem Galica”, me fond limit 2.809.611 (dy milion e
tetëqind e nëntë mijë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë.

Për Lotin e katërt afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e

punimeve deri në përfundimin e punimeve afati 4(katër) muaj.

Data e zhvillimit të tenderit është: 06.09.2018 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 31 DATE 06.08.2018

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

1. Operatori Ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” Sh.P.K NIPT-i K61814023M

Vlera: 2.310.000 (dy milion e treqind e dhjetë mijë) lekë pa TVSH.

2. B.O.E “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k NIPT-i K71606006A
”6D-PLAN” sh.p.k NIPT-i L62717405H
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”ERALD-G” sh.p.k NIPT-i K36306784K

Vlera: 2.482.079 (dy milion e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e shtatëdhjetë e nëntë) lekë

pa TVSH.

3. Operatori Ekonomik “NORD - COMAT” sh.p.k NIPT-i L08501501Q

“HMK-Consulting” sh.p.k NIPT-i L57129604Q

Vlera: 2.482.079 (dy milion e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e shtatëdhjetë e nëntë) lekë

pa TVSH.

4. Operatori Ekonomik “Infratech” shpk NIPT-i K91628001D
VLER-INVEST” sh.p.k NIPT-i K81721022P

Vlera: 2.482.080 (dy milion e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.

5. Operatori Ekonomik “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k NIPT-i K91810005U
Vlera: 2.595.890 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë)
lekë pa TVSH.

6. Operatori Ekonomik “C.E.C GROUP” sh.p.k NIPT-i L11807013M

TAULANT sh.p.k NIPT-i K61617040L

Vlera: 2.593.898 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e
tetë) lekë pa TVSH.

7. Operatori Ekonomik “B-VAAL Engineering” shpk NIPT-i L72023002P

Vlera: 2.796.472 (dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e
shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “ILLYRIAN CONSULTING

ENGINEERS” SH.P.K

Çmimi total i ofertës: 2.310.000 (dy milion e treqind e dhjetë mijë) lekë pa TVSH.

Afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në

përfundimin e punimeve 4(katër) muaj.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006,

“Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të Vendimit të Këshillit

të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 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 vijon:
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht

nga Operatori Ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SH.P.K konstatoi se,

Operatori Ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SH.P.K nuk plotëson, Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga

Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor

Mbeshtetur ne VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime

ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe ne mbeshtetje te

udhezimit te Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren

e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date

11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit,

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”.

Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e

lejuar te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise

dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).

Oferta e Operatorit Ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” SH.P.K, rezulton nen

minimumin e lejuar te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, ne baze te VKM nr.354, date

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”.

Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në rrethana

të jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt: LOTI I KATËRT: “MBIKQYRJA E

PUNIMEVE PËR OBJEKTIN:“NDËRTIM LINJE TRANSMETIMI UJËSJELLËSI NGA

RRUGA “DINE HOXHA” DERI NË RRUGËN “AZEM GALICA”, ME FOND LIMIT

2.809.611 (DY MILION E TETËQIND E NËNTË MIJË E GJASHTËQIND E

NJËMBËDHJETË) LEKË PA TVSH.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING
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ENGINEERS” SH.P.K, është i paplotë pasi nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per

miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje

dhe kolaudim” si dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585

”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e

Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime

ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”.

Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e

lejuar te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise

dhe grupit tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje VKM nr.354 date

11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit,

projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date

25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te

specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e

manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe

kolaudim” , e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e sa më sipër.

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 BASHKIMI I OPERATORËVE EKONOMIK JV “NORD -

COMAT” sh.p.k & “HMK-Consulting” sh.p.k

Çmimi total i ofertës: 2.482.079 (dy milion e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e shtatëdhjetë e

nëntë) lekë pa TVSH.

Afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në

përfundimin e punimeve 4(katër) muaj.

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:

• AK në Dokumentat Standarte te Tenderit në Kriteret e Veçanta ka kërkuar për realizimin e

kontratës si më poshtë:
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d. 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.

Për plotësimin e kriterit për shlyerjen e energjisë elektrike, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik JV

“NORD - COMAT” sh.p.k & “HMK-Consulting” sh.p.k

ka paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm në portalin elektronik të APP-së për këtë procedurë

prokurimi:

“Vërtetim debie” nr. 6292prot, datë 25.07.2018, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë

Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “NORD - COMAT” SH.P.K, ku evidentohet që: “… nga

verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për kontratën me Kod TR3S050129548646 dhe

TR3S050129548647… rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike,

vlerë e llogaritur deri në datën 25.07.2018, pa përfshirë faturën koherente të muajit Korrik 2018”.

“Vërtetim debie” nr. 6123prot, datë 20.07.2018, lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë

Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “HMK-Consulting” sh.p.k, ku evidentohet që: “… nga

verifikimet e kryera në Sistemin e Faturimit, për kontratën me Kod TR10030432185089…

rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike, vlerë e llogaritur deri në

datën 20.07.2018, pa përfshirë faturën koherente të muajit Korrik 2018”.

• Refruar Nenit 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së

miratuar me VKM Nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji

elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e

përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është

rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit

kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.

• Vërtetimi i Debisë i paraqitur në sistemin elektronik nga Bashkimi i Operatoreve ekonomik

nuk vërteton shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për periudhën më

të fundit para hapjes së ofertave që tashmë ishte maturuar për proçedurën e prokurimit konkretisht

muajin Korrik 2018 ( i cili duhej të paguhej nga operatori ekonomik deri më datën 31.08.2018,

këtu vlen të theksohet se ofertat ekonomike janë hapur më datën 06.09.2018).

• Nisur nga sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se Bashkimi i Operatorëve

Ekonomik JV “NORD - COMAT” sh.p.k & “HMK-Consulting” sh.p.k, nuk plotëson Kriteret e

Veçanta për Kualifikim pika 1 gërma “d” të vendosur në DST, c’ka bie në kundërshtim me VKM-

në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu III, Seksioni

II, Neni 28, pika 4 gërma “ç” ku ndër të tjera citohet se ”Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë

elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se

detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi,

janë në proces ankiminë gjykatë.”

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

dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik JV
"INSTITUTI DEKLIADA - ALB" sh.p.k & “6D - PLAN” sh.p.k & “ERALD-G” sh.p.k,
përfaqësuar me anë të prokurës së posacme me Nr 7821 Rep. Nr.5419 Kol., date 05.09.2018 nga
shoqëria "INSTITUTI DEKLIADA - ALB" sh.p.k me nr. Nipt-i K71606006A me ofertë
ekonomike me vlerë prej 2.482.079 (dy milion e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e shtatëdhjetë e
nëntë) lekë pa TVSH.

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 10.09.2018

Ankesa:

1. Është paraqitur ankesa nga Operatori Ekonomik “ILLYRIAN CONSULTING

ENGINEERS” sh.p.k me Nr.21651 prot., datë 17.09.2018 të cilës i është kthyer përgjigje

me anë të shkresës NR. 21651/1 prot., datë 18.09.2018 duke mos e pranuar ankesën e

paraqitur prej tij.

2. Është paraqitur ankesa nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik JV “NORD - COMAT”

sh.p.k & “HMK-Consulting” sh.p.k, me Nr.K-3710 prot., datë 18.09.2018 të cilës i është

kthyer përgjigje me anë të shkresës Nr.K-3710/1 prot., datë 18.09.2018 duke mos e pranuar

ankesën e paraqitur prej tij.

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