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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: Bashkimin e Operatorëve ekonomik “Adriatik” shpk & “Varaku E” shpk, përfaqësuar me
prokurë të posaçme nr.3979 rep. dhe nr.2038/1 kol., date 21.09.2018, nga shoqeria “Adriatik”
shpk, me NIPT J61807505I me administrator, Z.Ardian Mustafaraj: Durres L.14 RR. Bajram
Tusha.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurë e hapur”

Objekti i kontratës: “Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83189-08-16-2018

Fondi limit: 37.919.546 (tridhjetë e shtatë milion e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e

dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i kryerjes së punimeve është 90

ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës.

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

Data e zhvillimit të tenderit është: 24.09.2018 në orën 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 33 DATE 20.08.2018

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 “EURONDERTIMI 2000”sh.p.k NIPT-i K02003001O
Vlera: 27.327.588 (njëzetë e shtatë milion e treqind e njëzetë e shtatë mijë e pesëqind e
tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “B-93” sh.p.k NIPT-i J62903508R

Vlera: 28.454.661 (njëzetë e tetë milion e katërqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e
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gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “BAJRAMI N.” Sh.p.k. NIPT-i K02727202O

Vlera: 32.169.408,8 (tridhjetë e dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e katërqind

e tetë presje tetë) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “Senka” sh.p.k. NIPT-i J94808405Q
Vlera: 32.231.785 (tridhjetë e dy milion e dyqind e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e

tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “NDREGJONI” Sh.p.k. NIPT-i K31329048I
Vlera: 32.990.360 (tridhjetë e dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e tre qind e

gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH

6. BOE “ADRIATIK” Sh.p.k.& NIPT-i J61807505I

“Varaku E” Sh.p.k. NIPT-i J61902509S

Vlera: 33.739.237,03 (tridhjetë e tre milion e shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e

tridhjetë e shtatë presje zero tre) lekë pa TVSH.

7. B.O.E RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” Sh.p.k NIPT-i J62904264O

&“Igor Elektrik” sh.p.k NIPT-i L61322023P

& “DELIA” Sh.p.k. NIPT-i K57123001R

Vlera: 34.127.592 (tridhjetë e katër milion e njëqind e njëzetë e shtatë mijë e pesëqind e
nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

8. Operatori ekonomik “JUNIK” Sh.p.k. NIPT-i J68007522L

Vlera: 34.317.052 (tridhjetë e katër milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëdhjetë e
dy) lekë pa TVSH.

9. Operatori ekonomik “LIQENI VII” Sh.p.k. NIPT-I K01730502W
Vlera: 34.531.529 (tridhjetë e katër milion e pesëqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind e
njëzetë e nëntë) lekë pa TVSH.

10. Operatori ekonomik “BE - IS” Sh.p.k. NIPT-i K71412003A

Vlera: 35.987.419 (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e
nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

11. Operatori ekonomik “KUPA” Sh.p.k. NIPT-i K51615512C

Vlera: 37.683.681 (tridhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind
e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH .

12. “ALEN - CO” Sh.p.k. NIPT-i K83213401M

Vlera: Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “EURONDERTIMI 2000” Sh.p.k., me vlerë
të ofertës 27.327.588 (njëzetë e shtatë milion e treqind e njëzetë e shtatë mijë e pesëqind e
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tetëdhjetë e tetë) 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:

Së pari, Autoriteti Kontraktor në dokumentat Standarte të tenderit ka kërkuar si më poshtë cituar:

10.Shoqeria duhet te paraqesë Certifikaten e cilesise se punimeve ISO 9001- 2015 (e vlefshme).

(Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën

ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes).

Operatori ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur Certifikatën ISO 9001-2008
me nr 15018C e cila si afat të fundit të kalimit në ISO 9001-2015 ka datën 15.09.2018. Vlen të
theksohet se oferta ekonomike është dorëzuar në datën 24.09.2018 dhe operatori ekonomik nuk ka
rinovuar certifikatën ISO 9001.
Lidhur me sa më sipër dokumentacioni i paraqitur nga ky operator lidhur me certifikatën ISO është i
pavlefshëm.

Së dyti AK, në dokumentat e Tenderit ka kërkuar si më poshtë cituar:

15.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (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

3 copë Pronësi ose me qera

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

4 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

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e
tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te
shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e
realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e
çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme
dhe targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f)Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara
ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë nga
administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi
ose me qera me qellim verifikimi).

g) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 13.09.2018 në mënyrë të tillë që
Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë
vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e
Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa
paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a
vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se
Prokurimit UKT sha.

Operatori Ekonomik “Eurondërtim 2000” shpk ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon
mjetet e mëposhtëme:
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1.Kamion me targa AA654RX me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 5.4Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës 5-
10 ton)

2.Kamion me targa TR4165S me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 17.3 Ton ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në shtojcën nr 10 të
procedurës me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky operator është
shpallur fitues nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës 15 të
Dokumentave Standarte të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të
angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha
3.Fadromë me targa AFMT 39 ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në shtojcën nr
10 të procedurës me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky operator është
shpallur fitues nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës 15 të
Dokumentave Standarte të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të
angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha
4.Eskavator me goma me targa ABT750 ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në
shtojcën nr 10 të procedurës me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky
operator është shpallur fitues nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës
15 të Dokumentave Standarte të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë
të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha
5.Kamion AA724PU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për këtë mjet
24.7 Ton
6.Kamionçinë me targa AA562NS me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.1 Ton
7.Kamioncine me targa AA054LF me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.3 Ton
Kamioncine me targa AA275EF me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 1.5 ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në shtojcën nr 10 të procedurës
me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky operator është shpallur fitues
nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës 15 të Dokumentave Standarte
të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të
tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha
8.Kamionçinë me targa AA228JJ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 3.7 Ton
9.Kamion me targa AA869CM 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)
10.Autovinç me targa AA069FJ ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në shtojcën
nr 10 të procedurës me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky operator
është shpallur fitues nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës 15 të
Dokumentave Standarte të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të
angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha
10.Kamion me targa AA090NF me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 7.1 Ton ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në shtojcën nr 10 të
procedurës me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky operator është
shpallur fitues nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës 15 të
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Dokumentave Standarte të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të
angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha

10.Kamion me targa AA091 NF me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 7.7 Ton ky mjet është i deklaruar nga operatori ekonomik në shtojcën nr 10 të
procedurës me objekt “Ndërtim Kapatazhi 7 në Shën Mëri në të cilën ky operator është
shpallur fitues nga AK , UKT sha kjo bie në kundërshtim me gërmën f të pikës 15 të
Dokumentave Standarte të Tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të
angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha
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 ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri një kamion me
kapacitetin e duhur nga tre të kërkuar në shtojcën 10/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet
të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri asnjë kamionçinë nga katër të
kërkuara.
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion tre kamiona vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secili kamion për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri një kamion me
kapacitetin e duhur nga tre të kërkuar në shtojcën 10/Kriteret e Veçanta të Kualifikimit.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion një fadromë me goma dhe një eskavator me
goma si dhe një autovinç. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur fadromë dhe eskavator si dhe
autovinçpasi keto mjete I ka të angazhuara dhe për këtë nuk do të konsiderohen në rregull.
.
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 të kerkuar nga AK (3 cope) si dhe është i paplotë lidhur me kamionçinat me
kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe maksimumi 2 ton te kerkuar nga AK (4 copë), kamionat
vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe maksimumi 20 ton të kerkuar nga AK (3
cope), eskavatorin me goma, fadromën me goma si dhe autovinçin 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 “B-93” Sh.p.k me vlerë të ofertës
28.454.661 (njëzetë e tetë milion e katërqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e
gjashtëdhjetë e një) 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
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“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 dokumentat e Tenderit ka kërkuar si më poshtë cituar:
15.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (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

3 copë Pronësi ose me qera

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

4 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

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a)Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin
e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te
shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e
realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet

mailto:info@ukt.al


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

e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.
b)Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë

pronësinë e tyre.
c)Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.
d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme

dhe targa e mjetit.
e)Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te
deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne
pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

g)(opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 13.09.2018 në mënyrë të tillë që
Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në
këtë vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e
Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa
paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a
vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se
Prokurimit UKT sha.

Operatori Ekonomik “B93” shpk ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e
mëposhtëme:

- Kamion vinç me targa AA189IU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 4.4 Ton

- Kamion me targa AA601NP me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 4.9 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa FR8664C 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
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa AA872CE me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 6.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa AA391KK me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 8.6 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)Kamioncine me targa AA946PUme kapacitet mbajtësi cili del nga leja e
Qarkullimit e paraqitur për këtë mjet 0.6Ton

- Kamion me targa AA674LMme kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 15.4 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 15-20 ton)

- Kamion me targa AA978AM me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 16.2 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 15-20 ton )

- Kamion me targa AA835EU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
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për këtë mjet 18.8 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 15-20 ton )

- Kamionçinë me targa AA653TB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.15 Ton

- Kamionçinë me targa AA431LC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.3 Ton

- Kamionçinë me targa AA203RC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 0.7 Ton

- Kamionçinë me targa AA035JK 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 katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet
të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri asnjë kamionçinë nga katër të
kërkuara.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori 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 (4 copë) për rrjedhojë i pavlefshëm

 Së dyti AK, ka kërkuar gjithashtu në dokumentat standarte te tenderit/kriteret e veçanta të
kualifikimit si më poshtë cituar:

9.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

Operatori ekonomik i mësipërm në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur personat me inicialet e
mëposhtme:

A.Z (eskavatorist)

A.S (eskavatorist)

I.S (eskavatorist)

A.A( automakinist) i cili nuk figuron në listpagesat e shoqërisë per tre muajt e fundit ashtu dhe

sic kërkohet në kriterin e sipërcituar

Nga sa vihet re më sipër operatori ekonomik nuk ka paraqitur punonjës manovrator
automakinist i cili të figurojë në listpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit. Për rrjedhojë
dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria për të përmbushur kriterin e mësipërm është i
paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

Pra sa më sipër Shoqëria “ B 93” 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
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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.

3. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Bajrami N” SH.P.K, me vlerë të ofertës
32.169.408,8 (tridhjetë e dy milion e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e tetë
presje tetë) 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 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”,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 dokumentat e Tenderit ka kërkuar si më poshtë cituar:
15.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (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

3 copë Pronësi ose me qera

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

4 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

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 cope Pronësi ose me qera
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Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin
e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton
regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme)
duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe
periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera
duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që
vërtetojnë pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e
dukshme dhe targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te
deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e
mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

g) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 13.09.2018 në mënyrë të
tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i
interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të
marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të
gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen
nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator
ekonomik mund t’a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është
e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se
Prokurimit UKT sha.

Operatori Ekonomik “Bajrami N” shpk ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e
mëposhtëme:

- Kamion me targa AA115KZ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet mbajtës
5-10 ton)

- Kamion me targa AA178MB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
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këtë mjet 6.8 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa AA783GG me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 7.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa AA549MY me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 18 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton)

- Kamion me targa AA164HP me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 30 Ton

- Kamion me targa AA209 NE me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 17.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton)

- Kamioninë me targa AA946PU me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.6 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 1.5-2 ton )

- Autovinç me targa AA946HL me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 16.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton )

- Kamionçinë me targa AA401GP me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.6 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 1.5-2 ton )

- Kamionçinë me targa AA945PC me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.46 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 1.5-2 ton )

- Kamionçinë me targa AA764JL me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 1.29 Ton

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet
të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm nga katër kamionçina ka paraqitur vetëm
tre me kapacitetin e duhur mbajtës

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori 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 (4 copë) për rrjedhojë i pavlefshëm

 Së dyti AK, ka kërkuar gjithashtu në dokumentat standarte te tenderit/kriteret e veçanta të
kualifikimit si më poshtë cituar:

5.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
më poshtë:

- 2dy) inxhinierë Ndërtimi
- 1(një) inxhinier Hidroteknik
- 1(një) inxhinier Elektrik
- 1(një) inxhinier Mjedisi (i pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit

për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)
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Operatori ekonomik i mësipërm në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur inxhinier mjedisi të
paisur me VNM zonjën me iniciale E.S e cila nuk figuron në listpagesat e shoqërisë per tre
muajt e fundit ashtu dhe sic kërkohet në kriterin e sipërcituar, si dhe punonjësen Z.P e
paraqitur si inxhiniere mjedisi për të cilën nuk ka paraqitur dokumentacion mbi paisjen me
çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis
Dokumentacioni i paraqitur lidhur me inxhinierin e mjedisit të paisur me VNM është i
paplotë për rrjedhojë i pavlefshëm.

Pra sa më sipër Shoqëria “Bajrami N” 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...............

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 “SENKA” sh.p.k, me vlerë të ofertës
32.231.785 (tridhjetë e dy milion e dyqind e tridhjetë e një mijë e shtatëqind e tetëdhjetë 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 Operator ekonomik, nga
ku rezultoi si më poshtë:

AK, në dokumentat e Tenderit ka kërkuar si më poshtë cituar:

15.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (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

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

4 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

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a)Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin
e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te
shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e
realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet
e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b)Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c)Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme
dhe targa e mjetit.

e)Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te
deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne
pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

g)(opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 13.09.2018 në mënyrë të tillë që
Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në
këtë vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e
Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa
paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a
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vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.
Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se
Prokurimit UKT sha.

Operatori Ekonomik “SENKA” shpk ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e
mëposhtëme:

- Kamion me targa AA864CJ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 8.9 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Autovinç me targa AA845CZ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 7.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 5-10 ton)

- Kamionçinë me targa AA658TY me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 1.5-2 ton)

- Kamion me targa AA518DJ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 6.5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa AA435AV me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 5 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 5-10 ton)

- Kamion me targa AA236NG me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 16 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me kapacitet
mbajtës 15-20 ton)

- Kamionin me targa AA628KR me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 16 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 15-20 ton )

- Kamion me targa AA718RO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur
për këtë mjet 16.7 Ton (do konsiderohet i rregullt dhe do futet në kategorinë me
kapacitet mbajtës 15-20 ton )

- Kamionçinë me targa AA563RD me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.6 Ton Më datën 30.08.2018 pranë UKT sha është zhvilluar
procedura me objekt prokurimi ;Shtesë e Impiantit të Përpunimit të ujit të pishëmBovillë
me 1800 l/sek , ku theksojmë se operator pjesmarrës në garë ka qënë shoqëria 2T shpk si
bashkim operatorësh me shoqërinë “Fusha “ shpk , oferta e të cilëve është shpallur oferta
fituese . Në shtojcën 10 të makinerive shoqëria 2T ka deklaruar si kamionçinë mjetin me
targa AA563RD (në pronësi). Theksojmë se ky mjet është i angazhuar në kontratën e
mësipërme Për sa kohë që pranë AK , UKT sha ka dalë njoftim fituesi për procedurën në
fjalë operatori ekonomik Senka nuk duhet ta paraqesë këtë mjet në shtojcën nr.10.

- Kamionçinë me targa AA564 RD me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.6 TonMë datën 30.08.2018 pranë UKT sha është zhvilluar procedura
me objekt prokurimi ;Shtesë e Impiantit të Përpunimit të ujit të pishëmBovillë me 1800 l/sek ,
ku theksojmë se operator pjesmarrës në garë ka qënë shoqëria 2T shpk si bashkim operatorësh
me shoqërinë “Fusha “ shpk , oferta e të cilëve është shpallur oferta fituese . Në shtojcën 10 të
makinerive shoqëria 2T ka deklaruar si kamionçinë mjetin me targa AA563RD (në pronësi).
Theksojmë se ky mjet është i angazhuar në kontratën e mësipërme Për sa kohë që pranë AK ,
UKT sha ka dalë njoftim fituesi për procedurën në fjalë operatori ekonomik Senka nuk duhet ta
paraqesë këtë mjet në shtojcën nr.10.
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- Kamionçinë me targa AA565 RD me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.6 TonMë datën 30.08.2018 pranë UKT sha është zhvilluar procedura
me objekt prokurimi ;Shtesë e Impiantit të Përpunimit të ujit të pishëmBovillë me 1800 l/sek ,
ku theksojmë se operator pjesmarrës në garë ka qënë shoqëria 2T shpk si bashkim operatorësh
me shoqërinë “Fusha “ shpk , oferta e të cilëve është shpallur oferta fituese . Në shtojcën 10 të
makinerive shoqëria 2T ka deklaruar si kamionçinë mjetin me targa AA563RD (në pronësi).
Theksojmë se ky mjet është i angazhuar në kontratën e mësipërme Për sa kohë që pranë AK ,
UKT sha ka dalë njoftim fituesi për procedurën në fjalë operatori ekonomik Senka nuk duhet ta
paraqesë këtë mjet në shtojcën nr.10.

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet
të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm nga katër kamionçina ka paraqitur vetëm
një kamionçinë me kapacitetin e duhur mbajtës , pasi tre kamionçinat e tjera I ka të angazhuara në
kontrata të shpallura fitues pranë AK, UKT sha kjo bie në kundërshtim me pikën 15 gërma f të
dokumentave standarte të tenderit si më poshtë cituar: Makineritë e mësipërme nuk janë të
angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga
autoriteti kontraktor, UKT sha.

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori 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 (4 copë) 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.

5. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Ndregjoni” SH.P.K me vlerë të ofertës
32.990.360 (tridhjetë e dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e tre qind e
gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.

Duke qënë se me anë të shkresës me Nr. 22967 prot., datë 08.10.2018 me lëndë: “Deklaratë
tërheqje” në të cilën deklaron se tërhiqet nga procedura me objekt: “Përmirësim furnizimi me ujë në
rrugën ”Thoma Koxhaj” me Fondin Limit: 37.919.546 (tridhjetë e shtatë milion e nëntëqind e
nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH. për shkak të angazhimit në
kontrata të tjera.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave e shpall të pavlefshme ofertën e paraqitur prej tij.

6. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Junik” shpk me vlerë të ofertës
34.317.052 (tridhjetë e katër milion e treqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëdhjetë e dy) 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.
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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, ka kërkuar gjithashtu në dokumentat standarte te tenderit/kriteret e veçanta të
kualifikimit si më poshtë cituar:

9.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

Operatori ekonomik i mësipërm në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur personat me inicialet e
mëposhtme:

T.R (eskavatorist)

D.K (eskavatorist)

Sh.A (manovrator)pa dëshmi të drejtimit

I.D( vinçier)

Nga sa vihet re më sipër operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur
me dëshmitë drejtimit për automakinist. Për rrjedhojë dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria për të
përmbushur kriterin e mësipërm 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.

7. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “KUPA” sh.p.k. me vlerë të ofertës
37.683.681 (tridhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e
tetëdhjetë e një) 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:

Së pari AK, në dokumentat e Tenderit ka kërkuar si më poshtë cituar:

15.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
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operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (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

3 copë Pronësi ose me qera

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

4 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

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 40 copë

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi minimumi 5 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 4 copë

- Kulle ndricimi – 1 cope

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 5 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 15 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton
regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e
mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin
e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te
shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e
realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet
e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë
pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme
dhe targa e mjetit.

mailto:info@ukt.al


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

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te
deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. (Deklaratë
nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne
pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

g) (opsion) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në date 13.09.2018 në mënyrë të tillë
që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar
Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në
këtë vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime. Të gjitha kostot e
Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa
paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t’a
vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se
Prokurimit UKT sha.

Operatori ekonomik “KUPA” sh.p.k në përmbushje të kriterit të mësipërm ka deklaruar në
shtojcën nr.10 se disponojnë mjetet e mëposhtëme lidhur me kategorinë e kamioncinave të kërkuara
nga AK me kapacitet mbajtës secila kamioncinë 1.5 ton – 2ton:

1. Kamionçinë me targa AA938LP me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 1.7 Ton ( do të konsiderohet i rregullt i përket kategorisë kamioçina
me kapacitet min 1.5 ton dhe max 2 T)

2. Kamionçinë me targa AA283TJ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e
paraqitur për këtë mjet 0.7 Ton

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion katër kamionçina kapaciteti mbajtës duhet
të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik ka paraqitur në përmbushje të këtij kriteri vetëm një kamionçinë nga katër të
kërkuara.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori 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 (4 copë), 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.

8. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALEN – CO” shpk

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “ALEN-CO”
sh.p.k nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë
ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.
Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave. Mungesa e
ofertës ekonomike u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.

Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “ALEN-CO” sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
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dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe
preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme
të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 12, e dokumenteve standarte të
tenderit për këtë procedurë.

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 Bashkimin e Operatorëve ekonomik
“Adriatik” shpk & “Varaku E” shpk Përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.3979 rep. dhe
nr.2038/1 kol., date 21.09.2018 nga shoqeria “Adriatik” shpk. me NIPT J61807505I me
administrator, Z.Ardian Mustafaraj me vlerë të ofertës 33.739.237,03 (tridhjetë e tre milion e
shtatëqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e tridhjetë e shtatë presje zero tre) 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.

Klasifikimi është bërë në datë 01.10.2018.

Ankesa: Është paraqitur ankesa nga operatori ekonomik “JUNIK” SHP.K me Nr.K.3924 Prot
dt.05.10.2018, me anë të së cilës 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.3924/1 Prot
dt.05.10.2018. duke mos pranuar ankesën e paraqitur prej tij.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP nuk është paraqitur ankesë.

Riklasifikimi është bërë në datë 16.10.2018.

Ankesa mbi riklasifikimin nuk ka patur.
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