REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.
DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

Nr._________Prot.

Tiranë, më ___/___/2019
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “Ergi” sh.p.k me administrator Z. Ergi Balla, me numër NIPT-i
K02727229P me adresë: Autostrada Elbasan-Metalurgji km.3, numri i pasurise 328/6-NDI, zona
kadastrale nr.8526, lagjja 28 Nentori, Rajoni nr.3, Elbasan.
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”
Numri i referencës së procedures: REF-96094-11-27-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni"
Fondi Limit: 13.067.489 (trembëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e tetëdhjetë e
nëntë) lekë pa TVSH.
Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë.
Kohëzgjatja: 30 dite nga data e lidhjes se kontrates.
Data e zhvillimit të tenderit është: 14.01.2019 Ora: 09:00
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.48 të dates 03/12/2018
Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Operatori Ekonomik “EURONDERTIMI 2000” Sh.p.k.

NIPT-it K02003001O

Vlera: 9.330.613,95 (nëntë milion e treqind e tridhjetë mijë e gjashtëqind e trembëdhjetë mijë
presje nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
2. Operatori Ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k

NIPT-i K71401004W

Vlera: 9.146.985,75 (nëntë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë
e pesë presje shtatëdhjetë e pesë) lekë.
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3. Operatori Ekonomik “Ergi” sh.p.k

NIPT-i K02727229P

Vlera: 10.294.126,5 (dhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzet e
gjashtë presje pesë) lekë pa TVSH.
4. Operatori Ekonomik “BAJRAMI N.” Sh.p.k

NIPT-i K02727202O

Vlera: 10.397.586,2 (dhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e
tetëdhjetë e gjashtë presje dy) lekë pa TVSH.
5. Operatori Ekonomik “B-93” sh.p.k

NIPT-i J62903508R

Vlera: 10.815.593,5 (dhjetë milion e tetëqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë
e tre presje pesë) lekë pa TVSH.
6. Operatori Ekonomik “Bean” sh.p.k

NIPT-i J72510445Q

Vlera: 10.871.443 (dhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind e dyzet e
tre) lekë pa TVSH.
7. Operatori Ekonomik Viante Konstruksion sh.p.k

NIPT-i K47103804L

Vlera: 10.908.586,63 (dhjetë milion e nëntëqind e tetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e
gjashtë presje gjashtëdhjetë e tre ) lekë pa TVSH
8. Operatori Ekonomik “Be-Is” sh.p.k

NIPT-i K71412003A

Vlera: 11.546.898 (njëmbëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind e
nëntëdhjetë e tetë ) lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k me
vlerë të ofertës 9.330.613,95 (nëntë milion e treqind e tridhjetë mijë e gjashtëqind e
trembëdhjetë presje nëntëdhjetë 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:
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamionçina vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secilin kamionçinë për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnje kamionçinë me
tonazhin e kërkuar nga AK.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,
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është i paplotë lidhur me kamionçinë vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe
maksimumi 2 ton për secilin kamion te kerkuar nga AK (2 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.
Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë pasi
nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në
mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;
Pra sa më sipër Shoqëria “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem
teknik për sa i përket mjeteve 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...............
Gjithashtu sqarojme se nuk jemi në kushtet e nenit 53, pika 1 e LPP në të cilin përcaktohet se
“Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për
shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cënuar dispozitat e
parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim
në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë
të pavlefshme në të vlefshme”, pasi sqarimet mund të kërkohen vetëm në rast se autoriteti kontraktor e
shikon të nevojshme dhe arsyeshme për vërtetësinë e dokumentacionit dhe jo në rastin konkret.
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 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
10.815.593,5 (dhjetë milion e tetëqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre
presje pesë) lekë pa TVSH.
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamionçina vetëshkarkues kapaciteti
mbajtës duhet të jetë minimum 1.5 ton dhe maximum 2 ton secilin kamionçinë për ekzekutimin e
kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri nuk ka paraqitur asnje kamionçinë me
tonazhin e kërkuar nga AK.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,
është i paplotë lidhur me kamionçinë vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe
maksimumi 2 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (2 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës
duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur një kamion me tonazhin e kërkuar nga
AK.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,
është i paplotë lidhur me kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe maksimumi
20 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (2 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë pasi
nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në
mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;
Pra sa më sipër Shoqëria “B-93” sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket
mjeteve 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...............
Gjithashtu sqarojme se nuk jemi në kushtet e nenit 53, pika 1 e LPP në të cilin përcaktohet se
“Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për
shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cënuar dispozitat e
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027
Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim
në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë
të pavlefshme në të vlefshme”, pasi sqarimet mund të kërkohen vetëm në rast se autoriteti kontraktor e
shikon të nevojshme dhe arsyeshme për vërtetësinë e dokumentacionit dhe jo në rastin konkret.

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 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 “Kevin Construksion” sh.p.k me vlerë të ofertës
9.146.985,75 (nëntë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë presje
shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi realizoi kontrollin për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur
në tender në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar neni 66, konstatoi se oferta është paraqitur pa gabime
aritmetike në vlera.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të nenit 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe Kreut VII, neni 66, pika 3 të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar si dhe dokumentave të tenderit të miratuara,
vijoi me shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga ky Operator ekonomik, nga ku rezultoi si
më poshtë:
Operatori Ekonomik ka paraqitur 1 një punonjës manovrator të paisur me dëshmi drejtimi të
vlefshme për eskavatorist.
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me dëshmi drejtimi
të vlefshme për automakinist.
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Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k
është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke
mos paraqitur punonjësit manovrator/ automakinist (copë 1) të kërkuar nga AK;
Pra sa më sipër Shoqëria “Kevin Construksion” sh.p.k 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...............
Së dyti:
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamion vetëshkarkues kapaciteti mbajtës
duhet të jetë minimum 15 ton dhe maximum 20 ton secilin kamion për ekzekutimin e kontratës.
Operatori Ekonomik në përmbushje të këtij kriteri ka paraqitur një kamion me tonazhin e kërkuar nga
AK.
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,
është i paplotë lidhur me kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes minimumi 15 ton dhe maksimumi
20 ton për secilin kamionçinë te kerkuar nga AK (2 cope), për rrjedhojë i pavlefshëm.
Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik i mësipërm është i paplotë pasi
nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik duke mos paraqitur mjetet në
mënyrën e kërkuar në dokumentat standarte të tenderit të kërkuar nga AK;
Pra sa më sipër Shoqëria “Kevin Construksion” sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për
sa i përket mjeteve 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...............
Gjithashtu sqarojme se nuk jemi në kushtet e nenit 53, pika 1 e LPP në të cilin përcaktohet se
“Autoriteti kontraktor, kur e shikon të arsyeshme, u kërkon ofertuesve sqarime për ofertat e tyre, për
shqyrtimin, vlerësimin dhe krahasimin sa më të drejtë të këtyre ofertave. Pa cënuar dispozitat e
parashikuara në nenet 32 dhe 33 të këtij ligji, nuk duhet të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim
në përmbajtjen e ofertës, përfshirë ndryshimet në çmim apo ndryshime që synojnë të kthejnë një ofertë
të pavlefshme në të vlefshme”, pasi sqarimet mund të kërkohen vetëm në rast se autoriteti kontraktor e
shikon të nevojshme dhe arsyeshme për vërtetësinë e dokumentacionit dhe jo në rastin konkret.
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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 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 “Viante Konstruksion ” shpk, me vlerë të ofertës
10.908.586,63 (dhjetë milion e nëntëqind e tetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë presje
gjashtëdhjetë e tre) 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,
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy 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 ka paraqitur vetëm një kamionçinë me kapacitetin
mbajtës të kërkuar nga AK në dokumentat standarte te tenderit
Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamiona kapaciteti mbajtës duhet të jetë
minimum 5 ton dhe maximum 10 ton secili kamion për ekzekutimin e kontratës. Operatori
Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm nuk ka paraqitur asnjë kamion me kapacitetin mbajtës
të kërkuar nga AK në dokumentat standarte te tenderit
Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,
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është i paplotë lidhur me kamionçinat me kapacitet mbajtes minimumi 1.5 ton dhe maksimumi 2 ton te
kerkuar nga AK (2 copë) si dhe me kamionat me kapacitet mbajtes minimumi 5 ton dhe maksimumi
10 ton te kerkuar nga AK (2 copë) për rrjedhojë i pavlefshëm.
Pra sa më sipër Shoqëria “Viante Konstruksion” shpk nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik
për sa i përket mjeteve 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.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Ergi” sh.p.k, me
administrator Z. Ergi Balla, me numër NIPT-i K02727229P me adresë: Autostrada Elbasan-Metalurgji
km.3, numri i pasurise 328/6-NDI, zona kadastrale nr.8526, lagjja 28 Nentori, Rajoni nr.3, Elbasan me
vlerë prej 10.294.126,5 (dhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzet e gjashtë
presje pesë) lekë pa TVSH.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji”
pranë Medresesë, Tiranë, me nr tel: +355 4 2225572, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.01.2019
Ankesa: Ka patur.
Është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k me Nr. 1169 Prot. Datë
18.01.2019 të cilës i është kthyer përgjigje me anë të shkresë Nr. 1169/1 Prot. Datë 21.01.2019 duke
mos e Pranuar ankesën e paraqitur prej tij.
Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP nuk është paraqitur ankesë.
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027
Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027
Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al.

