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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A
DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “HASTOÇI” sh.p.k me NR NIPT- J62028009B me Administrator Z.

Mynyr Hastoçi, me adresë: Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati nr.17, Apartamenti

5/3, perballe Kopshtit nr.3.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur”

Objekti i kontratës: “Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I)”

Numri i referencës së procedurës: REF-63491-04-18-2018.

Fondi limit: 47.227.442 (dyzet e shtatë milion e dyqind e njëzetë e shtatë mijë e katërqind e dyzetë

e dy) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 90 ditë duke nisur nga data e

dorëzimit te sheshit të punimeve.

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

Data e zhvillimit të tenderit është: 22.05.2018 ora 09:00.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 16 DATE 23.04.2018

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. Operatori ekonomik “HASTOÇI” sh.p.k. NR NIPT- J62028009B
Vlera: 46.241.682 (dyzetë e gjashtë milion e dyqind e dyzetë e një mijë e gjashtëqind e

tetëdhjetë e dy) lekë

2. Operatori ekonomik “ADRIATIK” sh.p.k. NR NIPT- J5180W505I
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Vlera: 45.802.549 (dyzetë e pesë million e tetëqind e dy mijë e pesëqind e dyzetë e nëntë)

lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k NR NIPT- J61812013R

Vlera: 46.297.136 (dyzetë e gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e

tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.

4. Bashkimi i Operatorve ekonomik “NOVAMAT” sh.p.k. NR NIPT- K81615002O

& Colombo sh.p.k NR NIPT- J82916489E

Vlera: 47.191.656,75 (dyzetë e shtatë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind

e pesëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH

.

5. Operatori Ekonomik “VARAKU E” sh.p.k. NR NIPT- J61902509S

Vlera: 47.226.600 (dyzetë e shtatë milion e dyqind e njëzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind)

lekë pa tvsh.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik ”Adriatik” shpk me vlerë prej 45.802.549
(dyzetë e pesë million e tetëqind e dy mijë e pesëqind e dyzetë e nëntë) lekë pa TVSH.

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:

Autoriteti Kontraktor nga verifikimi I dokumentacionit të shkarkuar në sistemin elektronik të app-së
konstatoi se shoqëria ka paraqitur dokumentacion ligjor, financiar dhe teknik të dy shoqërive dhe
përkatësisht : Shoqërisë Adriatik shpk dhe Rafin shpk. Nga verifikimi I dokumentacionit nuk u gjet
Kontrata e Bashkëpunimit të dy shoqërive dhe as Prokura e Posaçme.
Për sa më sipër KVO mori në shqyrtim vetëm dokumentacionin e paraqitur nga shoqëria Adriatik
shpk nga ku u konstatua:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha
punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës,
si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit stafi inxhinierik si
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më poshtë: Për Inxhinierin e mjedisit , operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë lëshuar nga
Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

 Inxhinier Ndërtimi (1)

 Inxhinier Elektrik (1)

 Inxhinier Hidroteknik (1)

 Inxhinier Mekanik (1)

 Inxhinier Mjedisi (1)

Operatori ekonomik “Adriatik” sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur vetëm 1
inxhinier ndërtimi dhe një inxhinier hidroteknik por nuk ka paraqitur Inxhinier Elektrik (1)
Inxhinier Mekanik (1)Inxhinier Mjedisi (1) operatori ekonomik duhet të gjithashtu për inxhinierin e
mjedisit duhet të paraqesë çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomikë “ Adriatik”shpk është i

paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos

paraqitur staf teknik të kërkuar nga AK;

Pra sa më sipër Shoqëria “ Adriatik” shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i

përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos

përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në

kundërshtim me pikën 1 gërma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

prokurimin Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se:Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në

procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e

mëposhtëme që AK i vlerëson të nevojshme...............

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit

Operatorei ekonomike ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

L.SH manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

R.SH manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

Sa më sipër Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me

dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomikë “ Adriatik” shpk është i

paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos
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paraqitur punonjësit manovrator/ automakinist (copë 1) të kërkuar nga AK;

Pra sa më sipër Shoqëria “ Adriatik” shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i

përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos

përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në

kundërshtim me pikën 1 gërma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

prokurimin Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se:Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në

procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e

mëposhtëme që AK i vlerëson të nevojshme...............

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Vecanta të
Kualifikimit ka kërkuar si më poshtë cituar:

Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë ( shtojca 10)

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

3 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesëmbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 20(njëzetë) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pike pese) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Tokmak elektrik 1 cope Pronësi ose me qera

Pompe uji 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Operatori Ekonomik “Adriatik” shpk në përmbushje të kriterit të mësipërm kanë deklaruar në
shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme:

2. Kamion me targa AA942AG me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 8.8 Ton(do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
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mbajtës 5-10 ton)

3. Kamion me targa AA186AG me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 9.7 Ton(do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

4. Kamion me targa AA687HU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 10Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

5. Kamion me targa DR9521C nga verifikimi që iu bë dokumentacionit të shkarkuar në sistem u
konstatua se në lejën e qarkullimit për këtë mjet mungon pesha bruto e mjetit , sa më sipër
bëhet e pamundur përllogaritja e kapacitetit mbajtyës për kamionin në fjalë.)

6. Autobot Uji me targa AA294 FF AA072IS të cilin e ka deklaruar në shtojcë si mjet autobot
por nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria rezulton se leja e qarkullimit
për këtë mjet është paraqitur jo e plotë , mungojnë të dhënat e identifikimit për këtë mjet

7. Kamionçinë me targa AA018BK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.48 Ton(do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 1.5-2 ton)

8. Kamionçinë me targa AA763NR me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 2.2 Ton

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secili kamion për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga dy kamiona ka paraqitur vetëm një
kamion me tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe
maksimumi 20 ton te kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamionçina vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamionçinë për ekzekutimin
e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një kamionçinë
me tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik lidhur me
shtojcën 10 , është i paplotë lidhur me kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe
maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm
Gjithashtu nuk do të konsiderohet i rregullt dokumentacioni i shoqërisë në lidhje me
autobotin e ujit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu
VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet e tenderit.

2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k., me vlerë
të ofertës 46.297.136 (dyzetë e gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e njëqind
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e tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

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:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Vecanta të
Kualifikimit ka kërkuar si më poshtë cituar:

Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë ( shtojca 10)

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

3 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesëmbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 20(njëzetë) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pike pese) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Tokmak elektrik 1 cope Pronësi ose me qera

Pompe uji 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Operatori Ekonomik “ALBA Konstruksion” shpk në përmbushje të kriterit të mësipërm kanë
deklaruar në shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme:

 Kamion me targa TR6681N me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 11 Ton

 Kamion me targa TR5923S me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
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për këtë mjet 8.8 Ton(do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

 Kamion me targa AA126BI me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 15.9Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton)

 Kamion me targa TR5032S me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 16.6 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton)

 Kamion me targa TR5800B me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1 Ton

 Kamionçinë me targa AA185MP të cilin e ka deklaruar në shtojcë si mjet por nga verifikimi i
dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria rezulton se shoqëria ALBA Konstruksion nuk ka
paraqitur dokumentacion për këtë mjet.

 Kamionçinë me targa AA169RP me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.8 Ton(do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 1.5-2 ton)

 Autovinç me targa AA766SU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 20 Ton(do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton)

 Kamion me targa TR7926S me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.1Ton

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamiona vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secili kamion për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga tre kamiona ka paraqitur vetëm
një kamion me tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton dhe
maksimumi 10 ton te kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamionçina vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamionçinë për ekzekutimin
e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një kamionçinë
me tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik lidhur me
shtojcën 10 , është i paplotë lidhur me kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe
maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm

 Gjithashtu operatori ekonomik “ALBA Konstruksion”sh.p.k ka paraqitur dokumentacion për
autobetonier me targa DR3491F por nuk e ka paraqitur në shtojcën e disponimit të mjeteve(
shtojca nr.10). Sa më sipër shoqëria nuk ka paraqitur autobetonierë , duke mos përmbushur
kriterin e vendosur nga AK në DST.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën
10, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu
VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet e tenderit.

3. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomik “NOVAMAT shpk dhe
COLOMBO” sh.p.k.me vlerë të ofertës 47.191.656,75 (dyzetë e shtatë milion e njëqind e
nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë presje shtatëdhjetë e pesë) lekë pa
TVSH

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 Bashkim Operatorësh
Ekonomik, nga ku rezultoi si më poshtë:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/
Kapaciteti teknik ka kërkuar si më poshtë:

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të

mjeteve të rënda nga te cilet një automakiniste dhe një eskavatoriste. Për këto punonjës duhet të

paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet

përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit

Operatoret ekonomike kanë paraqitur në përmbushje të këtij kriteri si më poshtë:

L.D manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

F.L manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

M.S manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

S.M manovrator(me dëshmi drejtimi të vlefshme për eskavatorist)

Sa më sipër Bashkimi I Operatorëve Ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të

paisur me dëshmi drejtimi të vlefshme për automakinist

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi I Operatorëve Ekonomikë është i

paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos

paraqitur punonjësit manovrator/ automakinist (copë 1) të kërkuar nga AK;

Pra sa më sipër Bashkimi I Operatorëve Ekonomikë nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik

për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke

mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, , cka bie në

kundërshtim me pikën 1 gërma (a) dhe (b) të nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për

prokurimin Publik” i ndryshuar ku përcaktohet se:Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në

procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e
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mëposhtëme që AK i vlerëson të nevojshme...............

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të
Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu
VII,Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet e tenderit.

4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “VARAKU-E” sh.p.k..me vlerë të ofertës
47.226.600 (dyzetë e shtatë milion e dyqind e njëzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë pa
tvsh.

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:

 Autoriteti kontraktor në Dokumentat Standarte të Tenderit tek Kriteret e Vecanta të
Kualifikimit ka kërkuar si më poshtë cituar:

Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë ( shtojca 10)

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 5(pese) ton dhe maksimumi
10(dhjete) ton për secilin kamion

3 copë Pronësi ose me qera

Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 0.25 m3 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 15(pesëmbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 20(njëzetë) ton për secilin
kamion

2 copë Pronësi ose me qera

Autobetoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Autovinc 1 cope Pronësi ose me qera
Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pike pese) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

2 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Tokmak elektrik 1 cope Pronësi ose me qera

Pompe uji 1 cope Pronësi ose me qera
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Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Operatori Ekonomik “VARAKU-E” shpk në përmbushje të kriterit të mësipërm kanë deklaruar në
shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme:

 Kamionçinë me targa AA892SZ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 0.8 Ton

 Kamionçinë me targa AA593CC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.4 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 1.5-2 ton)

 Kamionçinë me targa AA345LB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 4.5 Ton

 Autovinç me targa AA419MM me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 8 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 5-10 ton)

 Kamion me targa AA945JI me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 29.6 Ton

 Kamion me targa DR0059F me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 24.2 Ton

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamiona vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secili kamion për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nga tre kamiona ka paraqitur vetëm
një kamion me tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 ,
është i paplotë lidhur me kamionat vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton dhe
maksimumi 10 ton te kerkuar nga AK (3 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamionçina vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamionçinë për ekzekutimin
e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur vetëm një kamionçinë
me tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik lidhur me
shtojcën 10 , është i paplotë lidhur me kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe
maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secili kamionçinë për ekzekutimin
e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnjë kamion me
tonazhin e kërkuar nga AK.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik lidhur me
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shtojcën 10 , është i paplotë lidhur me kamionat me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe
maksimumi 20 ton te kerkuar nga AK (2 cope) , për rrjedhojë i pavlefshëm

 Gjithashtu operatori ekonomik “VARAKU-E” nuk ka paraqitur në shtojcën 10 , eskavator me
goma si dhe mjet autobetonierë të kërkuar nga AK në DST.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën
10, është i paplotë, për rrjedhojë i pavlefshëm.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik, “HASTOÇI” sh.p.k

me NR NIPT- J62028009B me Administrator Z. Mynyr Hastoçi me oferte ekonomike me vlerë

46.241.682 (dyzetë e gjashtë milion e dyqind e dyzetë e një mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy)

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 06.06.2018

Ankesa: Nuk ka patur ankesa.
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