
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga e Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6,
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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: Operatorin ekonomik “G B Civil Engineering” shpk me NIPT L51825011V, me administrator
Z. Gazmir Bizhga, me seli në Adresën: Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, Ish Parku,
prane "Tregut 100 Vitrinat", Kulla C, shkalla 2, kati 7, apartamenti 1.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe
rikonstruksioneve të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza III)”

Fondi Limit: 1.352.059,5 (një milion e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëdhjetë e nëntë presje
pesë) lekë pa TVSH.

Numri i referencës së procedurës REF-39013-10-10-2019

Numri i referencës së procedurës/ lotit 1 REF-39021-10-10-2019

Loti i Parë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Spostim tubacioni ujesjellesi Dn-600 mm celik
seg. Rr.''Jordan Misja"-"Asllan Shahini" me fond limit 493.710 (katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e
shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH

Për Lotin e parë afati:: 35 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Data e zhvillimit të tenderit është: 22.10.2019 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 41 DATE 14.10.2019

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 “ZENIT &CO” sh.p.k. NIPT-it K61731002D
Vlera: 440,869,6 (katërqind e dyzetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë presje gjashtë)
lekë pa tvsh.
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2. Operatori Ekonomik “M.A.K Studio” shpk NIPT-i L01422017O
Vlera: 452,567 (katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa
tvsh.

3. Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” SHPK NIPT-i L01717030C
Vlera: 452,567 (Katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa
tvsh.

4. Operatori Ekonomik “G B Civil Engineering shpk” shpk. NIPT-i L51825011V
Vlera: 452,567,20 (katërqind e pesëdhjetë dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje
dy) leke pa tvsh.

5. Operatori Ekonomik “TOWER” shpk NIPT-i L21717003H
Vlera: 452,567,50 (katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje
pesë) leke pa tvsh

6. Operatori Ekonomik “A & E ENGINEERING” sh.p.k NIPT-i K72113010E
Vlera: 469,000 (katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë)lekë pa tvsh.

7. Operatori Ekonomik ”XH & MILER” shpk NIPT-i K72105003E
Vlera: 493,710 (katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH

Të skualifikuar:
1.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Zenit Co” sh.p.k
Çmimi total i ofertës: 440,869,6 (katërqind e dyzetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë presje
gjashtë) lekë pa TVSH.Afati: 35 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

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 si më poshtë vijon:
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht
nga Operatori Ekonomik “Zenit Co ”sh.p.k konstatoi se, Operatori Ekonomik “Zenit Co ” sh.p.k
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 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
Oferta e Operatorit Ekonomik “Zenit Co ” 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”
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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 Parë: “Mbikqyrja e punimeve

për objektin: “Spostim tubacioni ujesjellesi Dn-600 mm celik seg. Rr.''Jordan Misja"-"Asllan

Shahini",

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “Zenit& Co ” 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”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetjeVKM 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.

2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “M.A.K Studio”sh.p.k

Çmimi total i ofertës: 452,567 (katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e

shtatë) lekë pa tvsh.

Afati: 35 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

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 si më poshtë vijon:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht

nga Operatori Ekonomik “MAK Studio ”sh.p.k konstatoi se, Operatori Ekonomik “M.A.K Studio

” sh.p.k 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

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,
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mbikëqyrje dhe kolaudim

Oferta e Operatorit Ekonomik “MAK Studio” 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 Parë: “Mbikqyrja e punimeve për

objektin: “Spostim tubacioni ujesjellesi Dn-600 mm celik seg. Rr.''Jordan Misja"-"Asllan Shahini",

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 si më poshtë vijon:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht
nga Operatori Ekonomik “MAK Studio ”sh.p.k konstatoi se, Operatori Ekonomik “M.A.K Studio
” sh.p.k 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

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

Oferta e Operatorit Ekonomik “MAK Studio” 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
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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 Parë: “Mbikqyrja e punimeve

për objektin: “Spostim tubacioni ujesjellesi Dn-600 mm celik seg. Rr.''Jordan Misja"-"Asllan

Shahini",

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “MAK Studio ” 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”.

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.

3.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Novatech Studio”sh.p.k

Çmimi total i ofertës: 452,567 (Katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e

shtatë) lekë pa tvsh.

Afati: 35 ditë duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

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 si më poshtë vijon:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht

nga Operatori Ekonomik “Novatech Studio ”sh.p.k konstatoi se, Operatori Ekonomik “Novatech

Studio ” sh.p.k 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 .

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
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Oferta e Operatorit Ekonomik “Novatech Studio” 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 Parë: “Mbikqyrja e punimeve

për objektin: “Spostim tubacioni ujesjellesi Dn-600 mm celik seg. Rr.''Jordan Misja"-"Asllan

Shahini",

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “Novatech Studio ” 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”.

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.

6. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “A & E ENGINERING” shpk me ofertë 469,000
(katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë)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:
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Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit si më poshtë cituar:

3.1Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin

muaj; per periudhen Shkurt 2019- Gusht 2019.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik konstatohet se operatori ekonomik A &

E ENGINERING sh.p.k nuk ka arritur të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga administrata tatimore

çka bie në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik si dhe kushteve të veçanta të kualifikimit të

përcaktuar në DST.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se operatori ekonomik “A & E ENGINERING” shpk

nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në DST.

Referuar Seksionit II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, pika 1.1. të dokumentave të tenderit

ku është përcaktuar: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me

kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të

refuzohen si të papranueshme”.

Në shtojcën 9 shprehimisht përcaktohet se…. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të
dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

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.

7. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “XH MILER” sh.p.k me ofertë me vlerë prej
493,710 (katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) 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:
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Së pari AK ka kërkuar në kriteret e përgjithshme të kualifikimit si më poshtë cituar:

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e
prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë
profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore,
sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të
shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën
e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në
ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 4.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit të kërkuar operatori ekonomik XH&Miler” sh.p.k ka
paraqitur ne sistemin elektronik deklararaten mbi permbushjen e kritereve të përgjithshme.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit per kete pike K.V.O konstaton se deklarata e paraqitur nga
operatori ekonomik nuk është sipas formatit të hartuar e miratuar nga A.P.P ,si dhe DST te publikuar
në sistemin elektronik per kete procedure prokurimi te shpallur nga AK.Referuar deklaratës së
paraqitur KVO konstaton se operatori ekonomik nuk ka deklaruar personi/at në cilësinë e anëtarit të
organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca
përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik të cilët nuk janë apo nuk
kanë qënë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për veprat penale të parashikuar sipas
nenit 45/1 të LPP.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjykon se operatori ekonomik XH&Miler, nuk ka paraqitur
dokumentacion sipas setit të DST që APP ka publikuar në ëeb app.gov.al të cilat janë të detyruara
për zbatim nga çdo AK në proçedurat e vitit 2019 e në vijim .
Referuar ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, neni 41, pika 1, ku
parashikohet se: “Autoriteti kontraktor, në hartimin e dokumenteve të tenderit, përdor dokumentet
standarde, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit dhe i vë në dispozicion falas në rrugë
elektronike”, si edhe Seksionit II “Udhëzime për operatorët ekonomikë”, pika 1.1. të dokumentave
të tenderit ku është përcaktuar: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT
do të refuzohen si të papranueshme”.
Dokumentet e tenderit, janë dokumenta, që autoriteti kontraktor ia vë në dispozicion kandidatëve
dhe ofertuesve të mundshëm për përgatitjen e ofertave.
Në hartimin e këtyre dokumenteve, autoriteti kontraktor duhet të përdorë dokumentet standarde të
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tenderit e si rrjedhojë edhe operatorët ekonomikë duhet të përdorin këto dokumenta.

Përsa cituam më lart dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “Xh & Miler” sh.p.k do të
konsiderohet i pasaktë dhe 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.

Nga sa me siper Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) , Neni 55 , si dhe të Vendimit të Këshillit të
Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu VII,
Neni 67 si dhe në përputhje më kriteret e vendosura në dokumentet e tenderit, vendosi të bëjë
klasifikimin dhe renditjen e ofertave të vlefshme të shoqërive, si më poshtë:

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorin Ekonomik Operatorin
ekonomik “G B Civil Engineering” shpk me NIPT L51825011V, me administrator Z. Gazmir
Bizhga, me seli në Adresën: Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, Ish Parku, prane
"Tregut 100 Vitrinat", Kulla C, shkalla 2, kati 7, apartamenti 1, me vlerë të ofertës: 452,567.20
(katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje dy) 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, Shqipëri, 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 28.10.2019

Ankesa mbi Vlerësimin e Ofertave: Nuk është paraqitur ankesë.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA
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