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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A
DREJTORIA E PROKURIMEVE

SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimit të operatorëve ekonomik JV “FRAKULLI” SH.P.K & “VËLLEZRIT HYSA”
SH.P.K i përfaqësuar me anë të prokurës së posaçme me Nr. 34 rep., nr. 31 kol., datë 08.01.2019 nga
Operatori Ekonomik “FRAKULLI” sh.p.k me NIPT K57806601M me seli në Adresën: Elbasan,
Librazhd Polis Gostim, Lagjja nr.1, Rruga Polis-Librazhd, objekt me numer 92.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën

e Sharrës”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-02466-12-28-2018

Fondi limit: 4.053.435 (Katër milion e pesëdhjetë e tre mijë e katërqind e tridhjetë e pesë)lekë pa

TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Afati i kryerjes së punimeve është 45

dite nga data e lidhjes se kontrates.

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

Data e zhvillimit të tenderit është: 10.01.2019 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 52 datë 31.12.2018

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 “SHAMO CONSTRUCTION” sh.p.k NIPT-i L01326020F

Vlera: 3.377.535 (tre milion e treqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) lekë

pa TVSH.
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2. Operatori ekonomik “K.M.K” Sh.p.k NIPT-i L78223801E

& Sardo sh.p.k NIPT-i K13120402W

Vlera: 3,776,955 (tre milion e shtateqind e shtatedhjete e gjashte mije e nenteqind e pesedhjete e

pese) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “FRAKULLI” Shpk NIPT-i K57806601M

& “VËLLEZRIT HYSA” Sh.p.k NIPT-i K12911201C

Vlera: 3.993.045 (tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyzetë e pesë) lekë pa TVSH.

Të skualifikuar:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “SHAMO CONSTRUCTION” sh.p.k me

vlerë të ofertës 3.377.535 (tre milion e treqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e

tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Operatori Ekonomik “SHAMO CONSTRUCTION” sh.p.k nuk plotëson pikën 8 dhe pikën 13 të

Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderi

2. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i operatorëve ekonomik “K.M.K” Sh.p.k & Sardo sh.p.k

me vlerë të ofertës 3,776,955 (tre milion e shtateqind e shtatedhjete e gjashte mije e

nenteqind e pesedhjete e pese) lekë pa TVSH.

Bashkimi i operatorëve “K.M.K” Sh.p.k & “Sardo” sh.p.k nuk plotëson pikën 13 të Kapacitetit

teknik të Dokumentave Standarte të Tenderi.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatorëve ekonomik

“FRAKULLI” SHPK & “VËLLEZRIT HYSA” SH.P.K me vlerë të ofertës 3.993.045 (tre milion

e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyzetë e pesë) 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 e

Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6, Kodi postar 1027, 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 11.01.2019

Ankesa mbi vlerësimin e ofertave: Është paraqitur ankesë nga OE “SHAMO CONSTRUCTION”
shpk me nr. K-149 prot., datë 14.01.2019 me anë të së cilës ka kundërshtuar vlerësimin e ofertave
dhe ka kërkuar kualifikimin e ofertës së paraqitur prej tij.
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Ankesës së mësipërme i është kthyer përgjigje me anë të shkresës “Kthim përgjigje” me Nr. K-149/1
prot., datë 15.01.2019 duke mos u pranuar ankesa e tij.

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

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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