
 

 

                                     FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

           

Për: Operatorin Ekonomik”4 A-M” shpk.”  

Adresa: Tiranë,Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M apartamenti  A1 kati i I- re. 

Lloji i procedurës se prokurimit: “Tender – i Hapur” 

Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Përmirësim furnizimi me ujë në zonën e Kasharit Numri i 

referencës së procedurës/lotit: REF-65652-07-15-2020 

 

Fondi limit: 13,830,660  (trembëdhjetë milion e tetëqind e tridhjet mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) 

lekë pa TVSH  

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: :   60 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të 

sheshit të punimeve. 
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 23/09/2020  Ora: 09:00 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët X         oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

 1. KMK sh.p.k                                                            L78223801E 

     Vlera                                                                                0 

 

 

2.  BO  Frakulli & Vellezerit Hysa ” shpk            K58806601M & K12911201C 

      

  

Vlera  11,975,670 (njembedhjetë milion e nenteqind e shtatedhjete e pese mije e gjashteqind e 

shtatedhjete  )lekë pa tvsh..                 

 

4. LEON KONSTRUKSION                                             K71820009I 

 

Vlera  12,861,799.36 (dymbedhjete milion e teteqind e gjashtedhjete  e nje mije e shtateqind e 

nentedhjete e nente presje tridhjete e gjashte)leke pa tvsh. 

 

 

4. 4  A-M sh.p.k                                                                  K92005016L 

 

Vlera  7,607 137 (shtate milion e gjashteqind e shtate mijë e njeqind e tridhjete e shtatë)leke pa tvsh. 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë: 



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. KMK sh.p.k                                                            L78223801E 

     Vlera                                                                                0 

 

 

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: 

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “KMK ” shpk nuk ka 

paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të 

kërkuar në DST.  

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 “K.M.K ” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe 

preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të 

Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e dokumenteve standarte të tenderit 

për këtë procedurë. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë,  ” 4  A-M” sh.p.k                                                                  

sh.p.k me vlerë 7,607 137 (shtate milion e gjashteqind e shtate mijë e njeqind e tridhjete e shtatë)leke 

pa tvsh. është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë Rruga e 

Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6, Kodi postar 1027, Tiranë, Shqipëri, 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 vijohet  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 07.10.2020 

Ankesa: JO 

 

 


