
“Ujësjellës - Kanalizime Shkodër” sh.a.
Address: L. “3 Heronjte”,Rr. “MARIN BICIKEMI”

Nr .……..Prot. Shkoder, me 01.07.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date: 01.07.2019

Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a

Për: Bashkimi i shoqerives shoqerine “Alb Konstruksion “ shpk & “Karl Gega
Konstruksion’, adresa: Shkoder POSTRIBE MES Rruga Nacionale Mes-Shkoder, godine 1-
kateshe, nr pasurie 1/1, zona kadastrale 1545

Procedura e prokurimit: “E Hapur” me objekt: “Ndertim stacion pompimi dhe rrjeti Ujesjellesit
Kullaj”

Numri i referencës së procedurës/lotit: 16667-04-04-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per ndertimin e stacionit te pompimit
dhe rrjetit te Ujesjellesit Kullaj.

Fondi limit: 49.996.429 (dyzet e nente milion e nenteqind e nentedhjete e gjashte mije e
katerqind e njezet e nente) leke pa TVSH .
Kriteri i perzgjjedhjes se fituesit: Çmimi me i ulet

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr..14, date 08.04.2019

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure dhe jane kualifikuar operatoret ekonomik si
me poshte:

1.Bashkimi i shoqerive “Alb Konstruksion “ shpk NIPT J76705049N & “Karl
Gega Konstruksion’”, sh.p.k NIPT J66703076W

Vlera 39 176 125 (Tridhjete e nente miljon e njeqinte shtatedhjete e gjashte mije e
njeqinte e njezet e pese) Lek pa TVSH

2. Bashkimi i shoqerive “SMO Vataks“shpk NIPT L47022001J & „SMO
UNION”, sh.p.k NIPT J66902042Q

Vlera 39 319 283 (Tridhjete e nente milion e treqinte e nentembedhjete mije e

dyqinte e tetedhjete e tre ) Lek pa TVSH.

* * *

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure dhe nuk jane kualifikuar operatoret
ekonomik si me poshte:

1. Shoqeria DESARET COMPANY me nr. NIPT- K01816001J



Vlera: 33.551.449 (tridhjete e tre milion e peseqind e pesedhjete e nje mije e katerqind e

dyzet e nente) leke pa TVSH

Per arsye si me poshte:

Per Operatorin ekonomik konkurent ekonomik „DESARET “ – shpk ne kete procedure
tenderimi nga KVO-ja u verejten shume gabime ne veprimet e shumezimeve ne zerat e
preventivit si dhe ne shumat perkatese te punimeve .
Ne zerin e punimeve 2/17 per An-1(Puseta ajrimi 11*1*1.5m) dhe 2/18 per An-2 (Puseta
shkarkimi 1*1*1.5) , per te cilat nga DST-it eshte kerkuar edhe analizimi çmimeve , tjeter vlere
rezulton ne analizat e çmimeve (90 610 lek dhe 82 376 lek) dhe tjeter çmim eshte vendosur ne
preventiv ( 39 350 lek dhe 31 598 lek) per llogaritjen e vleres se ofertes .
Si rrjedhim i ketyre gabimeve ne veprime aritmetike e tjetersim te çmimeve te punimeve nga
operatori eknomik konkurent ne kete procedure prokurimi publik çmimi i ofertes ekonomike te
paraqitur nuk mund te merret ne kosiderate pasi eshte jo i sakte .

2. Bashkimit te shoqerive JV.MF Invest Group shpk “ & „MANE/S shpk“ & „AL-

ASFALT shpk“, me nr. NIPT- L71830010R

Vlera: 41.471.308 (dyzet e nje milion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e treqind e tete)

leke pa TVSH

Per arsye si me poshte:

Çmimi punimeve pa pajisje ne shifren e prezantuar prej 41 471 308.33 Lek pa TVSH eshte
llogaritur gabim nga bashkimi i operatoreve ekonomik „JV MFInvest Group “ - shpk &
„MANES –S“ shpk & „AL-ASFALT“ shpk.
Shuma e punimeve 1-5 ne preventivin e konkurentit eshte = 37317975 lek pa tvsh pa vleren e
pajisjeve ( 5604840+19409785+6617550+1891000+3794800=37 317 975 lek pa tvsh dhe 44
781 570 lek me tvsh , ketyre dy shumave sido qe tja shtojme vleren e pajisjeve me tvsh e pa
tvsh = 6 544 000 lek nuk del shuma e prezantuar prej 49 765 570 lek me tvsh e ofertuar) Pra
ofertat e paraqitura nga konkurenti jane GABIM

3. Shoqeria “PE-VLA-KU” n. NIPT- K61716013M

Vlera: 39.012.214 (tridhjete e nente milion e dymbedhjete mije e dyqind e

katermbedhjete) leke pa TVSH.

Per arsye si me poshte:

Operatori ekonomik konkurent „PEVLAKU “ – shpk ne kete procedure tenderimi nuk ka
paraqitur analizat teknike te çmimeve te punimeve per zerat e preventivit nr.2/17 per An-
1(Puseta ajrimi 11*1*1.5m) dhe zerin nr.2/18 per An-2 (Puseta shkarkimi 1*1*1.5) te kerkuara
ne DST-it .

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Bashkimin e shoqerive “Alb
Konstruksion “ shpk & “Karl Gega Konstruksion’’ sh.p.k, adresa: Shkoder POSTRIBE
MES Rruga Nacionale Mes-Shkoder, godine 1-kateshe, nr pasurie 1/1, zona kadastrale 1545, nr.
Nipti- J76705049N] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 39 176 125
(Tridhjete e nente miljon e njeqinte shtatedhjete e gjashte mije e njeqinte e njezet e pese)
Lek pa TVSH.,është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, duhet t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH brenda 5 diteve nga data e
publikimit te ketij njoftimi dhe te lidhni kontraten brenda afateve ligjore te percaketuara nga
neni 21 pika 3 I VKM nr. 914, date date 29.12.2014 “Per rregullat e prokurimit publik” (i
ndryshuar)
Shoqeria juaj duhet te sjell ne UK Shkoder kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të
sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019

Ankim: S’ka

ADMINISTRATORI

Mark MOLLA


