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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 

Nr. ______ prot         Datë  18.11.2020 

 

 

Për: ”ALB KORCA 2002” Sh.p.k, adresa pranë Nënstacionit Zëmblak, Korçë  

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70771-09-04-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Floq, Dersnik, Vinçan, 

Porodinë, Gjonomadh, Bashkia Korçë”  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 70 datë 14.09.2020 

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

  

 

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

 

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”KORSEL” SH.P.K  NUIS: J64104124G + ” ED 

KONSTRUKSION” SH.P.K , NUIS:K61625001I , vlera:  25.724.240, 49 (njëzetepesëmilione 

shtatëqindenjëzetekatërmijëedyqindedyzetpresjedyzetenëntë) lekë.   

2. " NIKA" Sh.P.K,  NUIS: J76705047U , vlera: 26.076.949,71 (njëzetegjashtëmilioneshtatë 

dhjetëegjashtëmijëenëntëqindedyzetenëntëpresjeshtatëdhjetëenjë) lekë.   

3. ”BEAN” SH.P.K ,  NUIS: J72510445Q , vlera: 26.145.975 (njëzetegjashtëmilionenjëqinde 

dyzetepesëmijëenëntëqindeshtatëdhjetëepesë) lekë.   

4. ‘’ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k, NUIS: K34004003T , vlera: 26.180.653 (njëzetegjashtëmilion 

enjëqindetetëdhjetëmijëegjashtëqindepesëdhjetëetre) lekë.   

5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike  ”XHENGO” SHPK, NUIS:J64103171M + 

”CURRI” Sh.p.k, NUIS: J67902718S, vlera: 26.793.638 (njëzetegjashtëmilioneshtatëqindenëntë 

dhjetëetremijëegjashtëqindetridhjetëetetë) lekë.   

6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”B -93” SH.P.K  NUIS:J62903508R  + 

”BOSHNJAKU.B”  SH.P.K, NUIS: K72627402H+ ”Aurora Konstruksion”  SH.P.K,  NUIS: 

K02017003I , vlera:  28.018.555 (njëzetetetëmilionetetëmbëdhjetëmijëepesëqindepesëdhjetëepesë) 

lekë.   

7. ”EGLAND” SH.P.K,  NUIS: J96829419D , vlera: 30.941.986 (tridhjetëmilionenëntëqinde 

dyzetenjëmijëenëntëqindetetëdhjetëegjashtë) lekë.   

8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”I.C.C Group” Sh.p.k  NUIS: L51308006A+” 2Z 

KONSTRUKSION” SH.P.K  NUIS:  J63229466K,  vlera:  31.697.290 (tridhjetëenjëmilionegjashtë 

qindenëntëdhjetëeshtatëmijëedyqindenëntëdhjetë) lekë.   

   

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”KORSEL” SH.P.K  NUIS: J64104124G + ” ED 

KONSTRUKSION” SH.P.K , NUIS:K61625001I , vlera:  25.724.240, 49 (njëzetepesëmilione 

shtatëqindenjëzetekatërmijëedyqindedyzetpresjedyzetenëntë) lekë.   

2. " NIKA" Sh.P.K,  NUIS: J76705047U , vlera: 26.076.949,71 (njëzetegjashtëmilioneshtatë 

dhjetëegjashtëmijëenëntëqindedyzetenëntëpresjeshtatëdhjetëenjë) lekë.   

3. ”BEAN” SH.P.K ,  NUIS: J72510445Q , vlera: 26.145.975 (njëzetegjashtëmilionenjëqinde 

dyzetepesëmijëenëntëqindeshtatëdhjetëepesë) lekë.   
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4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”B -93” SH.P.K  NUIS:J62903508R  + 

”BOSHNJAKU.B”  SH.P.K, NUIS: K72627402H+ ”Aurora Konstruksion”  SH.P.K,  NUIS: 

K02017003I , vlera:  28.018.555 (njëzetetetëmilionetetëmbëdhjetëmijëepesëqindepesëdhjetëepesë) 

lekë.   

5. ”EGLAND” SH.P.K,  NUIS: J96829419D , vlera: 30.941.986 (tridhjetëmilionenëntëqinde 

dyzetenjëmijëenëntëqindetetëdhjetëegjashtë) lekë.   

6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”I.C.C Group” Sh.p.k  NUIS: L51308006A+” 2Z 

KONSTRUKSION” SH.P.K  NUIS:  J63229466K,  vlera:  31.697.290 (tridhjetëenjëmilionegjashtë 

qindenëntëdhjetëeshtatëmijëedyqindenëntëdhjetë) lekë.       

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Lidhur me Bashkimin e Operatoreve Ekonomike ”KORSEL” SH.P.K + ” ED 

KONSTRUKSION” SH.P.K  , KVO,  në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014  “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3  , si dhe të Rekomandimit të 

APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e kritereve per kualifikim 

per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”    vendosi unanimisht që ofertuesi 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”KORSEL” SH.P.K + ” ED KONSTRUKSION” SH.P.K  

të mos kualifikohet sepse:  

 

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pikat, 5, 7,  Shtojca 12 

me ndryshime e DT, për punësimin e : 

stafit inxhinierik , për 1 Inxhinier ndertimi dhe për 1 Inxhinier gjeodet, si dhe  

punonjësve të kualifikuar, për  

teknik të mesëm ndërtimi; 

mekanik; 

hidroizolues; 

hekurthyes 

murator 

bojaxhi /suvaxhi 

saldator 

karpentier 

për arsye se "KORSEL” Sh.p.k në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së saj në Bashkim prej 

66,85 % dhe punët konkrete të katër fshtrave të marra përsipër,  nuk ka paraqitur asnjë 

dokument që të vërtetojë që ka të punësuar stafin teknik të sipërcituar, i cili është i nevojshëm 

për përmbushjen e punëve të katër fshtrave të deklaruara nga "KORSEL” Sh.p.k. 

 

Neni 74 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014   përcakton: 

"Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në 

nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, 

financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 

përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt 

marrëveshje. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 

6, të nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të 

pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në 

raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim." 
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2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 2.3 /1,  

Shtojca 12 me ndryshime  e DT, për punë të ngjashme të së njejtës natyrë , që janë realizuar 

gjatë tri viteve të fundit,  

për arsye se "KORSEL” Sh.p.k  nuk ka paraqitur asnjë punë të ngjashme të realizuar gjatë tri 

viteve të fundit, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së saj në Bashkim prej 66,85 %, pasi 

punët e paraqitura nga "KORSEL” Sh.p.k  për Ndërtimin e terminalit të autobuzave Korçë,  

nuk  janë punë me natyrë të njëtë me ndërtime ujësjellësa të kërkuara. 

 

3.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës 

(Preventivin).   

 

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”KORSEL” SH.P.K 

+ ”ED KONSTRUKSION” SH.P.K  nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 

Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT, konkretisht:   

 

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT ,  FSHATI 

DERSNIK  , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3  Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke,  për fshatin Dersnik , kundrejt 

volumit të kërkuar prej 4.500 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m3 Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.740 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72  m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik  

cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm 

,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm 

PN16, kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm 

PN16, kundrejt  sasisë së kërkuar prej 2.400 ml. 

 

Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT ,  FSHATI 

Gjonomadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,78 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Gjonomadh,  

kundrejt volumit të kërkuar prej 3.780 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,5 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak, elektrik  

cdo 30cm ,toke zak,  kundrejt volumit të kërkuar prej 3.500 m3. 
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NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,5 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Gjonomadh,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.500 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm 

PN16,   kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16,   kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT ,  FSHATI 

Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  

sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Vincan,  kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.330 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Vincan,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm 

PN16,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.  

 

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa 

këto të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT ,  

FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Porodinë,  kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,9 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.890 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16, për fshatin Porodinë,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Gjithsej  janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me 

kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .  

 

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të 

papranueshme. 
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 Lidhur me operatorin ekonomik  " NIKA " Sh.p.k , KVO,  në mbështetje të nenit 

46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  të VKM Nr. 914 

datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3  , si dhe 

të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e 

kritereve per kualifikim per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”    vendosi 

unanimisht që ofertuesi  "NIKA" Sh.P.K të mos kualifikohet sepse:  

 

1.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 5/a,  Shtojca 12 me 

ndryshime  e DT, sepse nuk paraqiti asnjë kontratë pune dhe diplomë se ka të punësuar një 

inxhiner hidroteknik. 

Lidhur me kërkesën për inxhiner hidroteknik,  ofertuesi "NIKA" Sh.P.K paraqiti një dokument 

të emërtuar " INXH_HIDROTEKNIK_DONALD_BAJRAMI ", por në përmbajtjen e tij ky 

dokument paraqiste një kontratë pune me punëmarrës Donald Bajrami, me përshkrim pune 

inxhiner ndërtimi. Nuk ishte paraqitur as kontratë pune me inxhiner hidroteknik dhe as diploma 

e një inxhineri  hidroteknik. 

 

2.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës 

(Preventivin).   

 

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga "NIKA" Sh.P.K, nuk është në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT   

, konkretisht:   

 

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT ,  FSHATI 

DERSNIK  , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 
Në preventiv është ofruar:                      Volumet/ Sasia e OFRUAR:         Kundrejt Sasisë së kërkuar 

        

8. Germim dheu me eskavator me goma,   4,5 m3   4.500 m3 

0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak , 

 kategoria III, me shk ne toke 

 

9. Germim dheu me krahe     1,74 m3  1.740 m3 

 

11. Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak    5,72  m3  5.720 m3 

elektrik  cdo 30cm ,toke zak 

 

12. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,    1, 7 ml   1.700 ml 

d=75mm ,PN16 

 

13. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,   1,1 ml   1.100 ml 

 d=40mm PN16 

 

14. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,   2,4 ml   2.400 ml 

d=25mm PN16 
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Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT ,  FSHATI 

Gjonomadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 
Në preventiv është ofruar:                      Volumet/ Sasia e OFRUAR:         Kundrejt Sasisë së kërkuar 

1. Germim dheu me eskavator me goma,   3,78 m3  3.780 m3 

0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak , 

 kategoria III, me shk ne toke 

 

3. Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak    3,5 m3   3.500 m3 

elektrik  cdo 30cm ,toke zak 

 

4. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,    1,5 ml   1.500 ml 

d=63 mm ,PN16 

 

5. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,   1  ml   1.000 ml 

 d=32 mm PN16 

 

6. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,   1 ml   1.000 ml 

 d=25 mm PN16 

 

 

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT ,  FSHATI 

Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  

sepse  :   

 
Në preventiv është ofruar:                      Volumet/ Sasia e OFRUAR:         Kundrejt Sasisë së kërkuar 

 

1. Germim dheu kanal me makineri    1,85 m3  1.850 m3 

 

3. Mbulim me dhe natyral     1,33 m3  1.330 m3 

 

5. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,    1,6 ml   1.600 ml 

d=63 mm ,PN16 

 

6. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,   1,15 ml   1.150 

ml 

 d=40mm PN16 

 

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa 

këto të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT ,  

FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 
Në preventiv është ofruar:                      Volumet/ Sasia e OFRUAR:         Kundrejt Sasisë së kërkuar 

 

1. Germim dheu kanal me makineri    2,16 m3  2.160 m3 

 

3. Mbulim me dhe natyral     1,89 m3  1.890 m3 
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6. F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE ,    1 ml   1.000 

ml 

 d=25 mm PN16 

 

 

Gjithsej  janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me 

kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .  

 

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të 

papranueshme. 

 

 Lidhur me operatorin ekonomik  "BEAN" Sh.p.k , KVO,  në mbështetje të nenit 

46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  të VKM Nr. 914 

datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3  , si dhe 

të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e 

kritereve per kualifikim per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”    vendosi 

unanimisht që ofertuesi  "BEAN" Sh.P.K të mos kualifikohet sepse:  

 

1.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës 

(Preventivin).   

 

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga "BEAN" Sh.P.K, nuk është në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT   

, konkretisht:   

 

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT ,  FSHATI 

DERSNIK  , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3  Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke,  për fshatin Dersnik , kundrejt 

volumit të kërkuar prej 4.500 m3. 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m3 Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.740 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72  m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik  

cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm 

,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm 

PN16, kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm 

PN16, 

kundrejt  sasisë së kërkuar prej 2.400 ml. 
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Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT ,  FSHATI 

Gjonomadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,78 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Gjonomadh,  

kundrejt volumit të kërkuar prej 3.780 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,5 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak, elektrik  

cdo 30cm ,toke zak,  kundrejt volumit të kërkuar prej 3.500 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,5 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Gjonomadh,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.500 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm 

PN16,   kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16,   kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT ,  FSHATI 

Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  

sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Vincan,  kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.330 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Vincan,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm 

PN16,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.  

 

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa 

këto të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT ,  

FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Porodinë,  kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.890 m3. 
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NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16, për fshatin Porodinë,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Gjithsej  janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me 

kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .  

 

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të 

papranueshme. 

 

2.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 12,  Shtojca 12 me 

ndryshime  e DT, sepse nuk paraqiti Çertifikatë për Sistemin e manaxhimit te shendetit dhe 

sigurimit ne pune OHSAS 18001 (e vlefshme) ose Çertifikatën ekuivalente të njohur nga 

Standardet shqiptare ISO 45001-2018. 

 

 Lidhur me Bashkimin e Operatoreve Ekonomike ”B -93” SH.P.K  + 

”BOSHNJAKU.B”  SH.P.K + ”Aurora Konstruksion”  SH.P.K,  KVO,  në mbështetje të 

nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  të VKM Nr. 

914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3  , si 

dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e 

kritereve per kualifikim per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”    vendosi 

unanimisht që ofertuesi Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”B -93” SH.P.K  + 

”BOSHNJAKU.B”  SH.P.K + ”Aurora Konstruksion”  SH.P.K të mos kualifikohet sepse:  

    

1.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës 

(Preventivin).   

 

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”B -93” SH.P.K  + 

”BOSHNJAKU.B”  SH.P.K + ”Aurora Konstruksion”  SH.P.K,  nuk është në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me 

vizatimet e DT, konkretisht:   

 

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT ,  FSHATI 

DERSNIK  , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3  Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke,  për fshatin Dersnik , kundrejt 

volumit të kërkuar prej 4.500 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m3 Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.740 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72  m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik  

cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm 

,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.  
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NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm 

PN16, kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm 

PN16, 

kundrejt  sasisë së kërkuar prej 2.400 ml. 

 

Së dyti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 46 e DT ,  FSHATI 

Gjonomadh, në tabelë nr. rendorë: 1,3,4 , 5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,78 m3 Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke, për fshatin Gjonomadh,  

kundrejt volumit të kërkuar prej 3.780 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 3,5 m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak, elektrik  

cdo 30cm ,toke zak,  kundrejt volumit të kërkuar prej 3.500 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,5 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Gjonomadh,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.500 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=32 mm 

PN16,   kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16,   kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT ,  FSHATI 

Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  

sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Vincan,  kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.330 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Vincan,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm 

PN16,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.  

 

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa 

këto të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT ,  

FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   
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NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Porodinë,  kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.890 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16, për fshatin Porodinë,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Gjithsej  janë 18 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me 

kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .  

 

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të 

papranueshme. 

 

 Lidhur me operatorin ekonomik  "EGLAND" Sh.p.k , KVO,  në mbështetje të 

nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  të VKM Nr. 

914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3  , si 

dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e 

kritereve per kualifikim per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”    vendosi 

unanimisht që ofertuesi  "EGLAND" Sh.P.K të mos kualifikohet sepse:  

 

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 16,  Shtojca 12 me 

ndryshime  e DT, sepse nuk paraqiti  Grafikun e Punimeve.  

 

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pikat, 6,  Shtojca 12 me 

ndryshime e DT, për punësimin e  tre punonjësve për punime në lartesi, për arsye se 

"EGLAND” Sh.p.k  , paraqiti kontrata pune dhe çertifikata për dy punonjës për punime ne 

lartesi  ( H. Mema dhe I. Dervishi) ,  nga tre të kërkuar. 

 

3. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 3,  Shtojca 12 me 

ndryshime  e DT, sepse nuk paraqiti Deklaratë për përmbushjen e volumeve të gërmimit me 

krahë , duke punësuar minimalisht 22 punëtorë. 

 

4.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës 

(Preventivin).   

 

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga " EGLAND " Sh.P.K, nuk është në përputhje me kërkesat 

e përcaktuara në Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e 

DT   , konkretisht:   

 

Së pari: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 40 e DT ,  FSHATI 

DERSNIK  , në tabelë nr. rendorë: 8, 9, 11, 12, 13, 14 , si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 4,5 m3  Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak kategoria III, me shk ne toke,  për fshatin Dersnik , kundrejt 

volumit të kërkuar prej 4.500 m3. 
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NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,74 m3 Germim dheu me krahe, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.740 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 5,72  m3 Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik  

cdo 30cm ,toke zak, kundrejt volumit të kërkuar prej 5.720 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,7 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=75mm 

,PN16, për fshatin Dersnik , kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.700 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40mm 

PN16, kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.100 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,4 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm 

PN16, 

kundrejt  sasisë së kërkuar prej 2.400 ml. 

 

Së dyti:  në preventiv NUK PARAQITEN punimet  e Tabelës 1 ,  me 21 zëra të Fshatit 

Gjonomadh, e dhënë në faqet 46-47 të DT,  me zërat e detajuara,  si më poshtë:    

 

  
Tabela 1 

    

  
        

 
Nr. An Emërtimi i materialit Njësia  Sasia 

1 3.89/a 

Germim dheu me eskavator me goma, 0.25m3, 

ne kanale gjeresi deri 2m, toke zak , kategoria 

III, me shk ne toke 

m3 3.780 

2 2.261 Shtrese rere  m3 175 

3   
Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik  

cdo 30cm ,toke zak 
m3 3.500 

4 2.491/f 
F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=63mm 

,PN16 
ml 1.500 

5 2.491/c 
F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=32mm 

PN16 
ml 1.000 

6 2.491/b 
F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE , d=25mm 

PN16 
ml 1.000 

7 An Puseta plastike te vogla copë 100 

8 An Saraqineska DN 3/4" copë 100 

9 An Kundravalvol DN 3/4" copë 100 

10 An Adaptorë PE DN 25  copë 100 

11 An Brryla PE DN 25 copë 100 

12 An Reduksion për kollaro DN 63 mm copë 30 
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13 An Reduksion për kollaro DN 32 mm copë 20 

14 An Kollaro për tub DN 63 mm copë 30 

15 An Kollaro për tub DN 32 mm copë 70 

16 An TA DN 63/63 copë 10 

17 An Manikotë DN 63 mm me elektrofuzion copë 10 

18 An Tapa DN 63 copë 10 

19 An Saraqineskë DN 75 mm copë 2 

20 An Matësa DN 25 copë 100 

21 
Dhk-

Dep 

Rezervuar uji ( volumi 50m3) me dhome 

klorinimi 
copë 1 

 

 

Së treti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto 

të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 49 e DT ,  FSHATI 

Vincan, RRJET SHPERNDARES, në tabelë nr. rendorë: 1,3,5, 6 , si dhe me vizatimet e DT  

sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,85 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Vincan,  kundrejt volumit të kërkuar prej 1.850 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,33 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.330 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,6 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=63 mm 

PN16, për fshatin Vincan,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.600 ml.  

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,15 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=40 mm 

PN16,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.150 ml.  

 

Së katërti: Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa 

këto të përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT ,  

FSHATI Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Porodinë,  kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.890 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16, për fshatin Porodinë,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 



14 

 

Gjithsej  mungojnë 21 zëra , si dhe janë 13 volume e sasi të zërave të punimeve të 

preventivit, që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në 

vizatimet e DT .  

 

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të 

papranueshme. 

 

 Lidhur me Bashkimin e Operatoreve Ekonomike ”I.C.C Group” Sh.p.k +” 2Z 

KONSTRUKSION” SH.P.K, KVO,  në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014  “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , pika 3  , si dhe të Rekomandimit të 

APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018 ”Rekomandim mbi hartimin e kritereve per kualifikim 

per procedurat e prokurimit per mallra, pune, sherbime”    vendosi unanimisht që ofertuesi 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”I.C.C Group” Sh.p.k + ” 2Z KONSTRUKSION” SH.P.K  

të mos kualifikohet sepse:  

 

Preventivi dhe oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ”I.C.C Group” Sh.p.k  

+” 2Z KONSTRUKSION” SH.P.K  nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 

Shtojca 14 e DT " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", si dhe me vizatimet e DT, konkretisht:   

 

Preventivi i paraqitur nuk është në përputhje me kërkesat e UKKO Sh.A, kërkesa këto të 

përcaktuara në  Shtojca 14 " PREVENTIVAT E PUNIMEVE", Faqja 52 e DT ,  FSHATI 

Porodinë, në tabelë nr. rendorë: 1,3, 6, si dhe me vizatimet e DT  sepse  :   

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 2,16 m3 Germim dheu kanal me makineri , për fshatin 

Porodinë,  kundrejt volumit të kërkuar prej 2.160 m3. 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1,89 m3 Mbulim me dhe natyral, kundrejt volumit të 

kërkuar prej 1.890 m3. 

 

NË PREVENTIV ËSHTË OFRUAR: 1 ml  F.V. Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=25 mm 

PN16, për fshatin Porodinë,  kundrejt  sasisë së kërkuar prej 1.000 ml.  

 

Gjithsej  janë 3 volume e sasi të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me 

kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 , si dhe në vizatimet e DT .  

    

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të 

papranueshme. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  ”ALB KORCA 2002” Sh.p.k, adresa 

pranë Nënstacionit Zëmblak, Korçë , se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

26.180.653 (njëzetegjashtëmilionenjëqindetetëdhjetëmijëegjashtëqindepesëdhjetëetre) lekë është 

identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi, 

Korçë,  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda dhjetë ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.   
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 26.793.638 (njëzetegjashtëmilioneshtatëqindenëntëdhjetëetremijëegjashtëqinde 

tridhjetëetetë) lekë, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën  29.10.2020. 

 

Ankesa:  ka.  
AK ka marrë një ankesë  , nëpërmjet SPE, në datë 02.11.2020, ora 17.20 ( e protokolluar nga 

UKKO me Nr. 314 Prot, datë 04.11.2020) ,  nga ofertuesi "BEAN" Sh.p.k, i cili është ankuar për 

Vendimin e KVO datë 29.10.2020. 

 

Ankesa ka marrë përgjigje në datën:  06.11.2020. 

Me Vendimin Nr. 314/3 Prot, datë 06.11.2020, Komisioni i shqyrtimit të ankesës,  vendosi:  

" 1.  Të mos pranojë pikën 1 të ankesës të operatorit ekonomik "BEAN" Sh.p.k në procedurën e 

prokurimit REF-70771-09-04-2020 dhe të lerë në fuqi Vendimin e  KVO  Nr. 63/12 prot , datë  

29.10.2020, lidhur me mos kualifikimin e "BEAN" Sh.p.k,  pika 1, për shkak se:  

ofertuesi nuk përmbush Kriterin e kualifikimit lidhur me Formularin e Ofertës -Preventivin sepse 

në ofertën e tij, "BEAN" Sh.p.k ka ofruar 18 sasi/volume të zërave të punimeve të preventivit, që 

nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara në Shtojca 14 " Preventivat e punimeve", si dhe me 

vizatimet e DT .  

Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara 

në DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me DT refuzohen si të papranueshme. 

 

2. Të pranojë pikën 2 të ankesës , të operatorit ekonomik "BEAN" Sh.p.k , në procedurën e 

prokurimit REF-70771-09-04-2020. Oe "BEAN" Sh.p.k e përmbush kërkesën kualifikuese të 

kërkuar në pikën 12,  të Shtojcës 12 me ndryshime  të DT  sepse ka paraqitur sipas verifikimit të 

kryer, Çertifikatën ISO:   OHSAS 18001:2007. Të anulojë Vendimin e KVO-së  nr. 38/13 prot  datë 

18.06.2020  lidhur me këtë pikë dhe përmbushja e këtij kriteri  duhet të pasqyrohet në sistemin 

elektronik të prokurimit. " 

 

Për zbatimin e pikës 2, të Vendimit të Komisionit të shqyrtimit të ankesës  Nr. 314/3 Prot ,  datë 

06.11.2020, KVO pasqyroi ndryshimet  në sistemin elektronik të prokurimit. 

 

Rivlerësimi në SPE është kryer: në datën 06.11.2020. 

Pas Rivlerësimit në SPE nuk ka ndryshim në klasifikim. 

 

Ankesa pas rivlerësimit:  nuk ka.  

 

* * * 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Elia Pendavinji 


