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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: Operatorin Ekonomik “INFRATECH” sh.p.k, me administrator Zj.Filjana Veizaj, me numër
Nipt-i K91628001D me adresë: Rruga Him Kolli, ZK 8390, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

Objekti i kontratës: “Supervizioni i projekteve për rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve (Faza

II)”

Numri i referencës së procedurës: REF-76043-06-22-2018

Fondi limit: 2.965.053 (Dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëdhjetë e tre) lekë

pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat e UKT sh.a.”

Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe
rikonstruksion deposh Qytetet”, me fond limit 728.749 (shtatëqind e njëzet e tetë mijë e
shtatëqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.

Numri i referencës së lotit: REF-76058-06-22-2018

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin Për Lotin e katërt: Nga momenti i

lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve ( afati

90 ditë).

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

Data e zhvillimit të tenderit është: 05.07.2018 në orën 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 26 DATE 02.07.2018

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 “ERSI-M”sh.p.k NIPT-i J98624803O

Vlera: 619.436 (gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e katërqind e tridhjetë e gjashtë) lekë pa

mailto:info@ukt.al
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384
http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=1de07e78-64eb-4049-938a-779bfc6f1384


Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga 5 Maji, Tiranë, Shqipëri,
Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

TVSH.

2. Operatori Ekonomik “DERBI-E” shpk NIPT-i K77916947A
Vlera: 647.000 (gjashtëqind e dyzetë e shtatë mijë ) lekë pa TVSH.

3. Operatori Ekonomik “C.E.C Group” shpk NIPT-i L11807013M
Vlera: 655.000 (gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “REAN-95” sh.p.k NIPT-i J61827043V

Vlera: 662.499 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë
pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “INFRATECH”sh.p.k NIPT-i K91628001D
Vlera: 668.521 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzetë e një) lekë pa

tvsh

6. Operatori Ekonomik “Novatech Studio” sh.p.k NIPT-i L01717030C

Vlera: 701.494 (shtatëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa tvsh.

7. Bashkimi i operatorëve ekonomik “H & E SK 11” sh.p.k NIPT-I L19008502B
& “G &L” sh.p.k NIPT-I L61901013N

Vlera: 722.151,61 (shtatëqind e njëzetë e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e një presje
gjashtëdhjetë e një) lekë pa tvsh.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “ERSI-M”sh.p.k

Çmimi total i ofertës pa tvsh: 619.436 (gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e katërqind e tridhjetë
e gjashtë) lekë pa TVSH.

Afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në
përfundimin e punimeve (afati 90 ditë).

Së pari ak në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar si më poshtë vijon:

Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr.
5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e
përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë
11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim,
mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht
nga Operatori Ekonomik “ERSI-M” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “ERSI-M” shpk”
nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të
paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti
Kontraktor

Mbeshtetur ne VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne
planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe ne mbeshtetje te udhezimit te
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Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “ERSI-M” shpk, rezulton nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016

Bazuar në Rekomandimin e APP-së nr.5585 datë 25.07.2017 “Mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave
minimale të specifikuara në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për
shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”, pika 2 shprehimisht thuhet
se :
“Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të ulta
sesa normat minimale, të specifikuara nga ky manual”
Në rastin kur Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme, Autoriteti
Kontaktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të përllogaritur për këtë
procedurë prokurimi në bazë të parashikimit në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e
manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”.

Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në
rrethana të jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt: Loti i katërt: “Supervizioni i
punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet”, me
fond limit 728.749 (shtatëqind e njëzet e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “ERSI-M”shpk, është i
paplotë pasi nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen
minimumin e lejuar te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te
kategorise dhe grupit tarifor ku benpjese objekti i prokurimit).Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga
shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te
tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe
udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e
percaktimit te tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date
11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”. , e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat
e sa më sipër.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.1.b si më poshtë cituar: b.
Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

Për plotësimin e kriterit për shlyerjen e energjisë elektrike, operatori ekonomik “ERSI-M” ”ka
paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm në portalin elektronik të APP-së për këtë procedurë
prokurimi:
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“Vërtetim debie” nr. 3264 prot, date 11.06.2018 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “ERSI-M” ku evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në
Sistemin e Faturimit, për kontratat me rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë
elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 11.06.2018 pa përfshirë faturën koherente të muajit Maj
2018.

Referuar Nenit 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
VKM Nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në
faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti,
kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit
kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.
Vërtetimi i Debisë i paraqitur në sistemin elektronik nga Operatori ekonomik nuk vërteton
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për periudhën më të fundit para
hapjes së ofertave që tashmë ishte maturuar për proçedurën e prokurimit konkretisht muajin Maj
2018.
Nisur nga sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se Operatori ekonomik “nuk
plotëson Kriteret e Veçanta për Kualifikim pika 1 gërma “d” të vendosur në DST, c’ka bie në
kundërshtim me VKM-në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu III, Seksioni II, Neni 26, pika 7 gërma “c” ku ndër të tjera citohet se ”Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankiminë gjykatë.”Gjithashtu vlen të theksojmë se publikimi i
procedurës objekt në sistemin elektronik të app-së është bërë në datën 28.03.2018 dhe data e hapjes
së ofertave është lënë më datën 23.04.2018 brenda këtij afati operatorët ekonomikë e kishin
detyrim të kishin bërë bërë pagesën e faturës së muajit Maj si dhe të pajiseshin me vërtetim mbi
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri kjo theksojmë Refruar Nenit 9 (“Pagesa dhe
afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me VKM Nr. 109, datë 21.10.2011
“Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet
shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të
energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e
rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të
faturuar. Në mbështetje të VKM-në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, Kreu III, Seksioni II, Neni 26, pika 7 gërma “c” ku ndër të tjera citohet se
”Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit
ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara
në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankiminë gjykatë”
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.
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 “DERBI-E” shpk
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Çmimi total i ofertës: 647.000 (gjashtëqind e dyzetë e shtatë mijë ) lekë pa TVSH

Afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në
përfundimin e punimeve (afati 90 ditë).

Së pari AK në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar si më poshtë vijon:
Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr.
5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e
përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë
11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim,
mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht
nga Operatori Ekonomik “DERBI-E” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “DERBI-E” shpk”
nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të
paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti
Kontraktor

Mbeshtetur ne VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne
planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe ne mbeshtetje te udhezimit te
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “DERBI-E” shpk, rezulton nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016

Bazuar në Rekomandimin e APP-së nr.5585 datë 25.07.2017 “Mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave
minimale të specifikuara në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për
shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”, pika 2 shprehimisht thuhet
se :
“Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të ulta
sesa normat minimale, të specifikuara nga ky manual”
Në rastin kur Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme, Autoriteti
Kontaktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të përllogaritur për këtë
procedurë prokurimi në bazë të parashikimit në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e
manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”.
Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në
rrethana të jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt: Loti i katërt: “Supervizioni i
punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet”, me
fond limit 728.749 (shtatëqind e njëzet e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.
Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “DERBI-E”shpk, është i
paplotë pasi nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
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te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje VKM nr.354 date
11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date
25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara
ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”. , e shpall të
pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e sa më sipër.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.1.b si më poshtë cituar: b.
Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
Për plotësimin e kriterit për shlyerjen e energjisë elektrike, operatori ekonomik “DERBI-E” ka
paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm në portalin elektronik të APP-së për këtë procedurë
prokurimi:
“Vërtetim debie” nr. 224 prot, date 14.06.2018 lëshuar nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike sh.a, nё emёr tё kёrkuesit “DERBI-E” ku evidentohet që: “… nga verifikimet e kryera në
Sistemin e Faturimit, për kontratat me rezulton të ketë në total 0 lekë detyrime për faturat e energjisë
elektrike, vlerë e llogaritur deri në datën 30.04.2018 pa përfshirë faturën koherente të muajit Maj
2018.

Referuar Nenit 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me
VKM Nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të
klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në
faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti,
kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit
kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.
Vërtetimi i Debisë i paraqitur në sistemin elektronik nga Operatori ekonomik nuk vërteton
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për periudhën më të fundit para
hapjes së ofertave që tashmë ishte maturuar për proçedurën e prokurimit konkretisht muajin Maj
2018.
Nisur nga sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se Operatori ekonomik “nuk
plotëson Kriteret e Veçanta për Kualifikim pika 1 gërma “d” të vendosur në DST, c’ka bie në
kundërshtim me VKM-në Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, Kreu III, Seksioni II, Neni 26, pika 7 gërma “c” ku ndër të tjera citohet se ”Mosshlyerja e
detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç
rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e
lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankiminë gjykatë.”
Gjithashtu vlen të theksojmë se publikimi i procedurës objekt në sistemin elektronik të app-së është
bërë në datën 28.03.2018 dhe data e hapjes së ofertave është lënë më datën 23.04.2018 brenda këtij
afati operatorët ekonomikë e kishin detyrim të kishin bërë bërë pagesën e faturës së muajit Maj
si dhe të pajiseshin me vërtetim mbi shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri kjo
theksojmë Refruar Nenit 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”), paragrafi 9.1, të kontratës së
miratuar me VKM Nr. 109, datë 21.10.2011 “Për miratimin e kontratës së furnizimit me energji
elektrike të klientëve jofamiljarë”, përcaktohet shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e
përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është
rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit
kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar. Në mbështetje të VKM-në Nr. 914 datë
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29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu III, Seksioni II, Neni 26, pika 7
gërma “c” ku ndër të tjera citohet se ”Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak
për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të
energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankiminë
gjykatë”
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

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 Operatori Ekonomik “C.E.C Group” shpk

Çmimi total i ofertës: 655.000 (gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.
Afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në
përfundimin e punimeve (afati 90 ditë).

Së pari AK në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar si më poshtë vijon:

Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr.
5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e
përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë
11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim,
mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht
nga Operatori Ekonomik “CEC GROUP” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “CEC
GROUP” shpk” nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e
ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur
nga Autoriteti Kontraktor.

Mbeshtetur ne VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne
planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe ne mbeshtetje te udhezimit te
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “CEC GROUP” shpk, rezulton nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016

Bazuar në Rekomandimin e APP-së nr.5585 datë 25.07.2017 “Mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave
minimale të specifikuara në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për
shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”, pika 2 shprehimisht thuhet
se :
“Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të ulta
sesa normat minimale, të specifikuara nga ky manual”
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Në rastin kur Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme, Autoriteti
Kontaktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të përllogaritur për këtë
procedurë prokurimi në bazë të parashikimit në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e
manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”.
Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në
rrethana të jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt: Loti i katërt: “Supervizioni i
punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet”, me
fond limit 728.749 (shtatëqind e njëzet e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.
Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “CEC GROUP”shpk, është i
paplotë pasi nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje VKM nr.354 date
11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date
25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara
ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim”. , e shpall të
pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e sa më sipër.

4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “REAN-95” sh.p.k

Çmimi total i ofertës: 662.499 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e
nëntë) lekë pa TVSH.

Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e
punimeve (afati 90 ditë).

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:

Së pari AK në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar si më poshtë vijon:
Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr.
5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e
përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë
11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim,
mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht
nga Operatori Ekonomik “REAN-95”shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “REAN-95”shpk
nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike
të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti
Kontraktor

mailto:info@ukt.al


Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga 5 Maji, Tiranë, Shqipëri,
Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

Mbeshtetur ne VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne
planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe ne mbeshtetje te udhezimit te
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “REAN-95”sh.p.k rezulton nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016
Bazuar në Rekomandimin e APP-së nr.5585 datë 25.07.2017 “Mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave
minimale të specifikuara në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për
shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”, pika 2 shprehimisht thuhet
se :
“Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të ulta
sesa normat minimale, të specifikuara nga ky manual”
Në rastin kur Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme, Autoriteti
Kontaktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të përllogaritur për këtë
procedurë prokurimi në bazë të parashikimit në VKM nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e
manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje edhe kolaudim”.Në
rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në rrethana të
jashtëzakonshme për procedurën e prokurimit me objekt: Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve
për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet”, me fond limit
728.749 (shtatëqind e njëzet e tetë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë) lekë pa TVSH.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “REAN-95” sh.p.k është i
paplotë pasi nuk ka përmbushur VKM nr.354 date 11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e
Agjencise Prokurimit Publik date 25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te
tarifave minimale te specifikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per
miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje
dhe kolaudim”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar
te perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje VKM nr.354 date
11.05.2016 ”Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikimin te territorit,
projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” si dhe udhezimin e Agjencise Prokurimit Publik date
25.07.2017, prot 5585 ”Rekomandim mbi menyren e percaktimit te tarifave minimale te specifikuara
ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.354,date 11.05.2016” Per miratimin e manualit te tarifave
per sherbime ne planifikimin te territorit, projektim, mbikeqyrje dhe kolaudim” , e shpall të
pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat

Se dyti ne kriteret e vecanta te kualifikimit,kapaciteti teknik eshte kerkuar si me poshte cituar:

1. Operatori ekonomik duhet të ketë realizuar shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej
40 % e vlerës se fondit limit ose ne vlerën prej 291.500 (dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind)
lekë pa tvsh, të realizuara gjatë tre viteve të fundit.

 Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me institucione shtetërore, Operatori
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ekonomik do ta vërtetoje duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, te
shoqeruar me vertetimin e realizimit te leshuar nga institucioni.

 Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do
ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur faturat përkatese tatimore të shitjes ku te
shenohen datat, dhe te jete i specifikuar sherbimi i kryer.

(Nëse operatori ekonomik oferton per lote te vecanta, vlera e Kontratave të shërbimeve të ngjashme
të realizuara gjatë tre viteve të fundit, te jete në vlerë jo me te vogel se 40% e fondit limit të vënë në
dispozicion për lotin që oferton , ose në vlerë jo me te vogel se 40% e shumës së fondit limit të vënë
në dispozicion për lotet qe oferton)

Ne permbushje te ketij kriteri ka paraqitur kontratat e ngjashme me AK UKT sh.a date 02.06.2015
me vlere 196.250 leke pa tvsh shoqeruar me vertetim realizimi.

Gjithashtu operatori ekonomik në përmbushje të kriterit të kërkuar në DST ka paraqitur kontratën
me object “Rikostruksioni I Linjave të Ujësjellësit në rrugët e qytetit të Elbasanit,viti 2016”datë
14.10.2016 me AK Ujësjellës Kanalizime Elbasan sh.a me vlerë kontrate 120.000(njëqind e njëzetë
mijë) lekë pa tvsh.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit në SEP operatori ekonomik ka paraqitur kontratën e mësipërme si
dhe faturë tatimore por ajo çka konstaton KVO është se mungon vërtetimi I realizimit te leshuar nga
institucioni përkatës.

Gjithashtu operatori ekonomik në përmbushje të kriterit të kërkuar në DST ka paraqitur kontratën
me object “Larje pusi dhe furnizim-vendosje elektropomp centrifugale dhe elektropomp zhytëse në
stacionin e pompimit Mancurisht Kishnik dhe Bulgarec” date 09.03.2017 me vlerë 62.000 lekë pa
TVSH.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit në SEP operatori ekonomik ka paraqitur kontratën e mësipërme si
dhe faturë tatimore por ajo çka konstaton KVO është se mungon vërtetimi I realizimit te leshuar nga
institucioni përkatës.
Pra, ka paraqitur vetem 1 vertetim realizimi per kontraten me UKT sh.a. I cili nuk përmbush vlerën
e kërkuar në kriterin e përcaktuar në DST ne vlerën prej 291.500 (dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e
pesëqind) lekë pa tvsh, të realizuara gjatë tre viteve të fundit.

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen
si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

Së treti AK ne kriteret e vecanta te kualifikimit, kapaciteti teknik si më poshtë cituar: Një punësim
mesatar i të paktën 4 (katër) personave, për periudhën Shtator 2017 - Maj 2018 të vërtetuar me;

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i
punonjësve për secilin muaj; per periudhen Shtator 2017 - Maj 2018 List
pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen Shtator 2017 - Maj 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te
pagesave për sigurimet shoqërore dhe shendetesore.

(Nëse operatori ekonomik oferton per lote te vecanta, nr.i punonjësve duhet ti korspondojë numrit të

punonjësve të kërkuar në lotin që oferton, ose shumes se loteve qe oferton)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatohet se operatori
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ekonomik nuk ka arritur të paraqesë formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore
dhe shendetesore çka bie në kundërshtim me kriteret e kërkuara në DST.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

Në këtë rast K.V.O është e detyruar të zbatojë nenin 55 /2 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për

prokurimin Publik” në të cilën citohet se …Autoriteti Kontraktor vlereson dhe krahason ofertat e

vlefshme per te percaktuar oferten fituese ne perputhje me procedurat dhe kriteret e percaktuara

ne dokumentat e tenderit.

Pra,përfundimisht K.V.O gjykon se duhet të vlerësojë përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim
që gjendet në DT dhe operatorët ekonomikë jane të detyruar të përgatitin ofertat dhe të paraqesin të
plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53,
të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII,
neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

5. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Novatech Studio” sh.p.k

Çmimi total i ofertës: 701.494 (shtatëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa
tvsh.

Afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në
përfundimin e punimeve (afati 90 ditë).

Së pari nga verifikimi ekstraktit historik të paraqitur në sistemin elektronik datë por edhe nga

verifikimi që kreu KVO ekstraktit historik datë 05.07.2018 konstatoi se afati I emërimit të

administratorit z.Emil Nova ka mbaruar më datë 03.06.2018.

Për pasojë deklararat e nënshkruara nga z.Emil Nova do të konsiderohen të pavlefshme.
Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 3 a) si më poshtë
cituar:

Një punësim mesatar i të paktën 4 (katër) personave, për periudhën Shtator 2017 - Maj 2018 të
vërtetuar me;

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i
punonjësve për secilin muaj; per periudhen Shtator 2017 - Maj 2018 List
pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen Shtator 2017 - Maj 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te
pagesave për sigurimet shoqërore dhe shendetesore.

(Nëse operatori ekonomik oferton per lote te vecanta, nr.i punonjësve duhet ti korspondojë numrit të

punonjësve të kërkuar në lotin që oferton, ose shumes se loteve qe oferton)

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik konstatohet se operatori
ekonomik nuk ka arritur të paraqesë formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet
shoqërore dhe shendetesore çka bie në kundërshtim me kriteret e kërkuara në DST.
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

Në këtë rast K.V.O është e detyruar të zbatojë nenin 55 /2 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për

prokurimin Publik” në të cilën citohet se …Autoriteti Kontraktor vlereson dhe krahason ofertat e

vlefshme per te percaktuar oferten fituese ne perputhje me procedurat dhe kriteret e percaktuara

ne dokumentat e tenderit.

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

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.

6. Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomik “HE& SK 11” sh.p.k &
“G&L” sh.p.k

Çmimi total i ofertës: 722.151,61 (shtatëqind e njëzetë e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e një presje
gjashtëdhjetë e një) lekë pa tvsh.

Afati:Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në
përfundimin e punimeve (afati 90 ditë)

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006,
“Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe
dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga
ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi se oferta permbush te gjitha kriteret per kualifikim te
përcaktuar ne dokumentat standarte të tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pas kualifikimit të shoqërisë verifikoi ofertën e saj për gabime
aritmetike në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për
Miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu VII Neni 66, pika 4 dhe konstatoi se oferta është
paraqitur pa gabime aritmetike në vlera

AK në kriteret e veçanta të kualifikimit ka kërkuar si më poshtë vijon:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e
mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

1.Operatori ekonomik duhet të ketë realizuar shërbime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej
40 % e vlerës se fondit limit ose ne vlerën prej 291.500 (dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind)
lekë pa tvsh, të realizuara gjatë tre viteve të fundit.

 Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me institucione shtetërore, Operatori
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ekonomik do ta vërtetoje duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, te
shoqeruar me vertetimin e realizimit te leshuar nga institucioni.

 Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do
ta vërtetojë këtë shërbim duke paraqitur faturat përkatese tatimore të shitjes ku te
shenohen datat, dhe te jete i specifikuar sherbimi i kryer.

(Nëse operatori ekonomik oferton per lote te vecanta, vlera e Kontratave të shërbimeve të ngjashme
të realizuara gjatë tre viteve të fundit, te jete në vlerë jo me te vogel se 40% e fondit limit të vënë në
dispozicion për lotin që oferton , ose në vlerë jo me te vogel se 40% e shumës së fondit limit të vënë
në dispozicion për lotet qe oferton)

Ne permbushje te ketij kriteri ka paraqitur kontratën e paraqitur me objekt” Ndërtim KUZ në lagje
28 Nëntori” është fotokopje e pa noterizuar, e cila bie në kundërshtim me kriterin e vendosur në
DST në të cilën kërkohet: “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të
tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta,
konsiderohen si kushte për skualifikim”

Së dyti: Operatori ekonomik “HE & SK 11” sh.p.k. ka paraqitur oferten në emër të BOE “HE &
SK 11” sh.p.k & “G & L” sh.p.k, por nuk ka paraqitur kontratë bashkëpunimi si dhe nuk ka
dokumentacion te paraqitur nga operatori ekonomik G&L sh.p.k.

Nga sa më sipër:

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen
si kushte për skualifikim.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se dokumentacioni i paraqitur për përmbushjen e këtij
kriteri është i paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

Në këtë rast K.V.O është e detyruar të zbatojë nenin 55 /2 të ligjit nr.9643,datë 20.11.2006”Për

prokurimin Publik” në të cilën citohet se …Autoriteti Kontraktor vlereson dhe krahason ofertat e

vlefshme per te percaktuar oferten fituese ne perputhje me procedurat dhe kriteret e percaktuara

ne dokumentat e tenderit.

Pra, përfundimisht K.V.O gjykon se duhet të vlerësojë përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim
që gjendet në DT dhe operatorët ekonomikë jane të detyruar të përgatitin ofertat dhe të paraqesin të
plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53,
të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII,
neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”,
e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e
tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “INFRATECH”
sh.p.k, me administrator Zj.Filjana Veizaj, me numër Nipt-i K91628001D me vlerë të ofertës
668.521 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e njëzetë e një) 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.
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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 10.07.2018

Ankesa: Është paraqitur ankesa nga operatori ekonomik “ERSI-M”sh.p.k. me Nr. K-3093/1 Prot.
Datë 16.07.2018. me anë të së cilave kundërshton vlerësimin e ofertave për këtë objekt prokurimi
duke kërkuar rivlerësimin e ofertave,

Ankesës së mësipërme i është kthyer përgjigje me me ane të shkresës me Nr. K-3093/1 Prot. Datë

16.07.2018.. duke mos pranuar ankesën e paraqitur prej tij.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP është paraqitur ankesë nga “ERSI-M”sh.p.k.

Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit. 652/2018 datë 04.10.2018 vendosi:

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ersi/M” sh.p.k [...].,

2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit
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