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Nr._________Prot.                    Tiranë, më ___/___/2016 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Operatorin ekonomik "Infratech & Vler-Invest” sh.p.k, përfaqësuar me prokurë të posaçme Nr. 

3994 rep. dhe Nr. 947/1 kol., nga shoqëria “Infratech” sh.p.k, me nr. NIPT-i K91628001D, me 

administrator Z.Filjana Veizaj me adresë: Rr. “Him Kolli”, ZK. 8390 Tiranë.  

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe rikonstruksioneve të 

rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. Faza IV” 

Loti III:  Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion Rrjet ujësjellësi rruga “Siri Kodra”, 

Tiranë” 

Fond limit i mbikqyrjes: 331,073 (treqind e tridhjetë e një mijë e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

 

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

 

Kohëzgjatja e realizimit të shërbimit: 1 muaj duke nisur nga data e fillimit të punimeve. 

 

Data e zhvillimit të tenderit është: 05/09/2016 Ora: 09:00 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.34 të dates 29/08/2016 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  

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

1. Operatori ekonomik “HE & SK 11” sh.p.k.   NIPT  L19008502B  

Vlera: 116,164 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa 

TVSH 

 

2. Operatori ekonomik JV“Ave Consulting” sh.p.k   NIPT  K81321002M 

& “Echostar” sh.p.k.  

Vlera: 165,000 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH 

 

3. Operatori ekonomik "Infratech     NIPT   K91628001D 

& Vler-Invest” sh.p.k,  

Vlera: 297,965 (dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa 

TVSH. 
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “HE & SK 11” sh.p.k. me nr. NIPT-i L19008502B me administrator 

Z.Festim Bregasi, me ofertë ekonomike me vlerë 116,164 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e 

njëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, është vlerësuar si ofertë anomalisht e ulët. 

 

1. Operatori ekonomik JV“Ave Consulting” sh.p.k & “Echostar” sh.p.k përfaqësuar me prokurë 

të posaçme Nr. 6976 rep. dhe Nr.2799 kol., nga shoqëria “Ave Consulting” sh.p.k, me nr. NIPT-i 

K81321002M, me administrator Z.Arben Dervishaj, me ofertë ekonomike me vlerë 165,000 

(njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH, i cili ka mangësi në dokumentacionin e 

kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të 

Pranimit/Kualifikimit, si më poshtë: 

- Kriterin e vendosur në DST pika 2.3.2 i cili sanksionon Operatori Ekonomik duhet të paraqesë 

Liçencë profesionale të vlefshme për ”Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi” (sipas 

modelit të lëshuar nga MPPT): 

Shoqeria “AVE Consulting” shpk & Shoqeria “Echostar” shpk sh.p.k nuk ka paraqitur pikën e   

licencës: 

NP-12  Punime të inxhinierisë së mjedisit. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik "Infratech & Vler-

Invest” sh.p.k, përfaqësuar me prokurë të posaçme Nr. 3994 rep. dhe Nr. 947/1 kol., nga shoqëria 

“Infratech” sh.p.k, me nr. NIPT-i K91628001D, me administrator Z.Filjana Veizaj me adresë: Rr. 

“Him Kolli”, ZK. 8390 Tiranë, me ofertë ekonomike me vlerë prej prej 297,965 (dyqind e nëntëdhjetë e 

shtatë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë) 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 27.09.2016. 

Ankesa: nuk ka patur 
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