
   FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

  UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE 

 

               Sarande, me  06.04.2021 

  

 

Për :    “HE & SK 11” sh.p.k,  NIPT    L19008502B 

 

Procedura e prokurimit : Kerkese per propozim 

Numri i references se procedures  :  REF-88332-02-25-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : MBIKQYRJE per objektin : “Ndertim i sistemit te 

kanalizimeve te ujrave te ndotura rrjeti tercial te Ksamilit” 

Fondi  limit :  1.642.205 (njemilion gjashteqind dyzet e dymije e dyqind e pese) leke pa 

TVSH   

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët 

 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike  nr.  34,  date   8 Mars  2021 

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

 

1. OE “HE & SK 11” sh.p.k,  Nipt L19008502B, me ofertë 1 448 082.84 (lekë pa tvsh )  

2. BOE “Mak Studio”sh.p.k.  Nipt. L01422017O & “HMK – Consulting”sh.p.k. 

L57129604Q  me oferte 1 485 184.61  (leke pa TVSH)  

3. OE “Instituti  Dekliada-Alb” sh.p.k,  Nipt K71606006A me ofertë 1 485 485.99 (lekë pa 

tvsh )  

 

Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per 3 (tre)  Operatorët  Ekonomik.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit te tre  OE qe kane paraqitur ofertë ekonomike, rezultoi se te tre  

nuk i plotesonin kerkesat dhe kushtet e DST-se te hartuar nga AK.  

 

Nga sa me siper KVO-ja konkludon se:  

 

1. Operatori Ekonomik  “HE & SK 11” sh.p.k,   

 

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 

 

1. Per Piken 2.3.2  Liçensa profesionale lidhur me shërbimet objekt i kontratës  

 

2. Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga OE “HE & SK 11” sh.p.k,   rezulton se: 



Për pikën 2.3.2 Shoqeria “HE & SK 11” sh.p.k, . ne license ka piken  NS.18 dhe  nuk  ka kategorine 

B te kesaj pike , sipas kerkesave te DST.. 

 

Si rezultat ky OE me dokumentacionin e dorezuar nuk arrine te përmbushe kërkesat e pikës 2.3.2 

(6)  

 

Sa më sipër, KVO vlerëson se OE nuk vërteton se ka dokumentacion në përputhje me 

kriteret dhe kushtet e përcaktuara ne piken  (6) te pikës 2.3.2. Liçensa profesionale lidhur 

me shërbimet objekt i kontratës te  “Kritereve te Veçanta” te hartuar nga AK. 

 

 

2. BOE “Mak Studio”sh.p.k.  & “HMK – Consulting”sh.p.k 

 

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 

 

1. Per Piken 2.3.2  Liçensa profesionale lidhur me shërbimet objekt i kontratës  

 

Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga BOE “Mak Studio”sh.p.k.  & “HMK – 

Consulting”sh.p.k rezulton se: Për pikën 2.3.2 BOE  “Mak Studio”sh.p.k.  & “HMK – 

Consulting”sh.p.k  ne license kane  piken  NS.18 dhe  nuk  kane  kategorine B te kesaj  pike, sipas 

kerkesave te DST.. 

 

Si rezultat ky OE me dokumentacionin e dorezuar nuk arrine te përmbushe kërkesat e pikës 2.3.2 

(6)  

 

2. Per piken 2.3.4  Numri i punonjesve te shoqerise 

 

Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga BOE “Mak Studio”sh.p.k.  & “HMK – 

Consulting”sh.p.k rezulton se  ne baze te kontrates se bashkepunimit  date 10.03.2021  te lidhur 

midis dy shoqerive, OE “Mak Studio”sh.p.k.   do te realizoje sherbimin e mbikqyrjes per  80 %  

te volumit te punimeve te zbatimit, ndersa OE “HMK – Consulting”sh.p.k  20% 

 

Sipas kerkesave te DST ,fuqia punetore per realizimin e objektit te prokurimit duhet te jete jo me 

pak se 17 specialist dhe punetore  te kualifikuar per keto lloj punimesh.  

 

Ne baze te  vendimit nr.914 date 29.12.2014, Neni 74 pika 3, seicili operator duhet te paraqese nje 

numur punonjesish  sipas %  te nenshkruar ne Kontraten e bashkepunimit. 

   

OE “Mak Studio”sh.p.k. sipas % se bashkepunimit duhet te paraqiste 17x 0,8% = 13.6 punonjes. 

Nga shyrtimi dokumentacionit  te OE “Mak Studio”sh.p.k  rezulton se shoqeria ka paraqitur ne 

Muajin Nentor 2020 -10 punonjes ,Dhjetor - 11 punonjes dhe  Janar  2021 - 11 punonjes, 

mesatarisht 10.7 nga 13.6 qe duhet te kishte sipas  % se KB. 

 



Si rezultat ky BOE me dokumentacionin e dorezuar nuk arrine te përmbushe kërkesat e pikës 2.3.4  

 

Sa më sipër, KVO vlerëson se BOE “Mak Studio”sh.p.k.  & “HMK – Consulting”sh.p.k 

nuk vërteton se ka dokumentacion në përputhje me kriteret dhe kushtet e përcaktuara ne 

piken  (6) te pikës 2.3.2.(6) dhe 2.3.4 te  “Kritereve te Veçanta” te hartuar nga AK. 

 

 

3. OE “Instituti  Dekliada-Alb” sh.p.k,   

 

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 

 

1. Per Piken 2.3.2  Liçensa profesionale lidhur me shërbimet objekt i kontratës  

 

2. Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga OE “INSTITUTI  DEKLIADA-ALB” sh.p.k,  

rezulton se:Për pikën 2.3.2 Shoqeria OE “INSTITUTI  DEKLIADA-ALB” sh.p.k,   ne 

license ka piken  NS.18 dhe  nuk  ka kategorine B te kesaj pike , sipas kerkesave te DST.. 

 

Si rezultat ky OE me dokumentacionin e dorezuar nuk arrine te përmbushe kërkesat e pikës 2.3.2 

(6)  

 

Sa më sipër, KVO vlerëson se OE nuk vërteton se ka dokumentacion në përputhje me 

kriteret dhe kushtet e përcaktuara ne piken  (6) te pikës 2.3.2. Liçensa profesionale lidhur 

me shërbimet objekt i kontratës te  “Kritereve te Veçanta” te hartuar nga AK. 

 

Duke u nisur nga sa me siper renditja e operatoreve ekonomik eshte si me poshte: 

 

1. OE “HE & SK 11” sh.p.k,   NIPT    L19008502B,                    skualifikuar  

 

2. BOE “Mak Studio”sh.p.k. NIPT L01422017O  &   

                    “HMK–Consulting”sh.p.k. NIPT  L57129604Q       skualifikuar  

 

3. OE “Instituti  Dekliada-Alb” sh.p.k,  NIPT   K71606006A           skualifikuar 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   Shoqerine  “HE & SK 11” sh.p.k,  

NIPT    L19008502B,   Adresa  :  Tepelenë, Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", 

banesa nr.31, shkalla nr.1, kati përdhe,   se oferta e paraqitur me vlere  : 

 

1 448 082.84(njemilion katerqind dyzet e tetemije e tetedhjete e dy pike tetedhjete e kater) 

leke pa Tvsh 

 

 është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande kopjen e sigurimit 

të kontratës, si dhe te paraqiteni per nenshkrimin e kontrates, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 më datë  17.03.2021 

 

Ankesa :   Me date 19.03.2021 ka paraqitur ankese OE “HE & SK 11” sh.p.k  shpk, lidhur me 

s.kualifikimin 

Me date 23.03.2021 ka paraqitur ankese BOE “Mak Studio”sh.p.k. NIPT L01422017O  &   

“HMK–Consulting”sh.p.k. NIPT  L57129604Q, lidhur me s.kualifikimin. 

Nga ana e Titullarit te AK u vendos pezullimi i procedures se prokurimit dhe u ngrit Komisioni 

per shqyrtimin e ankesave. 

Komisioni i shqyrtimit te ankeses, pasi shqyrtoi ankesat  e paraqitura  me date 25.03.2021 ka 

vendosur : 

 

Per  OE  “HE & SK 11”  shpk  : 

 

1. Rrëzimin e Vendimit të KVO, të ngritur për procedurën e prokurimit me objekt:  
Mbikqyrje punimesh, në objektin “Ndërtimi i Kanalizimeve të Ujrave të Ndotura për 
rrjetin tercial të Ksamilit”,  me përcaktimin se; 

 
       KJO  OFERTË  ËSHTË  E  KUALIFIKUESHME. 
 

2. Kualifikimin e operatorit ekonomik  “HE & SK  11” shpk për këtë procedure prokurimi. 
 

 
 
Per  BOE “Mak Studio”sh.p.k. & “HMK–Consulting”sh.p.k.  
 
 

1. Rrëzimin e Vendimit të KVO dt. 11.03.2021 për pikën 2.3.2 dhe pranimin e ankesës së 
BOE  “M.A.K  STUDIO”  shpk & “HMK-Consulting” shpk  si të drejtë dhe të bazuar në 
ligj. 

2. Lënien në fuqi të Vendimit të KVO, për pikën 2.3.4  për BOE  “M.A.K  STUDIO”  shpk & 
“HMK-Consulting” shpk si të pa drejtë dhe të pa mbështetur në ligj.  Si përfundim; 

 
KJO  OFERTË  NUK ËSHTË  E  KUALIFIKUESHME. 

 



3. S`kualifikimin e operatorit ekonomik  BOE  “M.A.K  STUDIO  & ”HMK   
CONSULTING” shpk për këtë procedure prokurimi për mosplotesim të DST, Kriteret e Veçanta 
Teknike. 

 
 

Vendimet e mesiperme u jane komunikuar operatore ekonomike te mesiperm me date 
26.03.2021 ne SPE si dhe nepermjet postes ne adresat e deklaruara ne formularin e ankeses. 
Ankesa nuk ka patur. 
 
 

 
 


