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SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME

LUSHNJE

Nr. _______Prot Lushnje më ____ / ____ /
2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimi I Operatorëve Ekonomikë:

“G.P.G COMPANY” Sh.p.k
Lagjja “18 Tetori”, godinë 1- katëshe, tek nyja e prodhimit të Asfalto-
Betonit, pranë Rotondos së Plukut, LUSHNJE.

“LLAZO” Sh.p.k
Kolonjë, Bishqethëm 1, Rruga Këmishtaj, Zona kadastrale 1197, Nr
pasurie 3/21, LUSHNJE.

“FENIKS KONSTRUKSION” Sh.p.k
Lagjja “Pavarsia”, Rruga “Hasan Kushta”, Kompleksi “Green Tower”,
Nr.1, Kati 2, Apartamenti 1, VLORË

Procedura e prokurimit: “E Hapur” Elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56715-04-23-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i linjës kryesore të linjës së furnizimit me ujë
nga Rrotondo e Grabianit deri në stacionin e pompave Virovë, Lushnje”.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.22 datë 27 Prill 2020

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. “ALPHA SOLUTIONS GROUP” SH.P.K L63620402U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : Ofertë të paplotësuar.
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(me numra dhe fjalë)

2. Bashkim I OE:

“G.P.G COMPANY’ SH.P.K J64324443V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

“LLAZO” SH.P.K K24218401K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

“FENIKS KONSTRUKSION” SH.P.K L47324203K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 242 496 091 (dyqind e dyzetë e dy milion e katërqind e nëntëdhjtë e gjashtë mijë

e nëntëdhjetë e një) lekë pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

3. “GJIKURIA” SH.P.K J62903456H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 255 290 059,92 (dyqind e pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e

pesëdhjetë e nëntë presje nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

4. “STERKAJ” SH.P.K J68310708M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 255 558 457 (dyqind e pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë e tetë

mijë e katërqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “ALPHA SOLUTIONS GROUP” SH.P.K L63620402U

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. “GJIKURIA” SH.P.K J62903456H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. “STERKAJ” SH.P.K J68310708M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
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1- “Alpha Solutions Group” sh.p.k me NIPT L63620402U, ka paraqitur nje ofertë të
paplotësuar si dhe nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të
plotësimin e kritereve të kërkuara në DST.

2- “Gjikuria” sh.p.k me NIPT J62903456H, nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të
plotë dhe të saktë për plotësimin e kritereve të kërkuara në DST.
Më konkretisht Kapaciteti Teknik, pika 2.3:
- Nuk plotëson pikën 4, Liçensën profesionale të shoqërisë, më konkretisht nuk disponon

pikat e liҫencës NS 19 D, NS 20 D.

- Nuk plotëson pikën 12, ku;

a) në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit përkatës OE ka dështuar të
paraqesë autorizim/kontratë bashkëpunimi nga prodhuesi/distributori me të cilën
prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto
mallra/paisje në këtë proҫedure prokurimi.
b) Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat e materialeve sipas Dst, kërkuar nga AK.

3- “Stërkaj” sh.p.k me NIPT J68310708M, nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të
plotë dhe të saktë për plotësimin e kritereve të kërkuara në DST. Kapaciteti Teknik pika 2.3,
më konkretisht:
- Nuk plotëson pikën 1, kriterin 1a/b Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e punës së

ngjashme.

- Nuk plotëson pikën 4, Liçensën profesionale të shoqërisë, ku më konkretisht nuk

disponon pikat e liҫencës, NP 12 E, N.S-1 B, N.S.-10 D, NS 20 D.

- Nuk plotëson pikën 5, fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik të kërkuar sipas

DST( minimum 200 punëtore)

- Nuk plotëson pikën 6, disponimin e stafit Teknik të kërkuar të inxhiniereve nuk ka

vërtetuar disponueshmërinë e pikës 9, më konkretisht të ketë në stafin e punonjësve 32

(tridhjetë e dy) punënjës të pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik nga ISHTI.

- Nuk plotëson pikën 10, më konkretisht të ketë të punësuar në stafin e tij të paktën 6 muajt

e fundit;

a) manovratorë mjetesh të rënda 10 (dhjetë) të pajisur me dëshmi aftësi profesionale

b) shoferë 10 (dhjetë) të pajisur me ҫertifikate aftësimi profesional

c) automakinistë 6 (gjashtë) të pajisur me dëshmi aftësi profesionale

- Nuk disponon pikën 11, me konkretisht për të gjitha mjetet nuk është paraqitur

dokumentacion shoqërues i vlefshëm, si Siguracion, Kontroll Teknik etj.

- Nuk plotëson pikën 12, më konkretisht;

a) OE nuk disponon Leje Mjedisore lëshuar nga QKB III.1.A “Për stacion transferimi për
mbetje jo të rrezikshme.
b) Në përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit përkatës OE ka dështuar të
paraqesë autorizim/kontratë bashkëpunimi nga prodhuesi/distributori me të cilën
prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë kto
mallra/paisje në këtë proҫedure prokurimi
c) Nuk ka paraqitur mostrat e materialeve sipas DST, kërkuar nga AK.

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

Bashkimin e OE: “G.P.G Company” Sh.p.k, Lushnje; “Llazo” Sh.p.k, Lushnje dhe
“Feniks Konstruksion” Sh.p.k, Vlorë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:
242 496 091 (dyqind e dyzetë e dy milion e katërqind e nëntëdhjtë e gjashtë mijë e nëntëdhjtë
e një) lekë pa tvsh. është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Sh.a Ujësjellës Kanalizime, Lushnje, me adresë:
Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave, Lushnje.
Sigurimin e Kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga
dita e marrjes/publikimit 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) dhe kontrata do t’i akordohet
ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 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: 15.06.2020

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erjet Dhima


