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publik”, i ndryshuar dhe Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 

Rregullat e Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur 

Komisioni vëren se operatori ekonomik ka paraqitur formatin e Formularit të Ankesës së miratuar 
nga Agjencia e Prokurimit Publik, por në përmbajtje të saj nuk kemi të bëjmë me një ankesë, por 
me një kërkesë për sqarim.  Me anë të shkresës datë 28.01.2019 Autoriteti Kontraktor ka sqaruar 
operatorin ekonomik në lidhje me pretendimin e paraqitur. Operatori Ankimues “6D-Plan” shpk 

nuk paraqiti ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik; 
 

2. Në lidhje me vlerësimin e propozimeve teknike dhe ekonomike/financiare nuk janë paraqitur 
ankesa.  

 
 

SH.A. UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për: “Instituti Dekliada Alb” sh.p.k 
Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, 
1019. 
 
Procedura e prokurimit: Hartimi i projekt- preventivit të zbatimit me objekt : Furnizimi me ujë 24 h 
për sot dhe për një perspektive 25-vjeçare të qytetit të Tiranës nëpërmjet Unazës së presionit 
mbështetur në studimin e masterplanit të zhvillimit teknik dhe strategjik nga Budapest ËaterËorks 
dhe Lorenco & Co“ 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46779-12-24-2019 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Hartimi i projekt- preventivit të zbatimit me objekt : Furnizimi me 
ujë 24 h për sot dhe për një perspektive 25-vjeçare të qytetit të Tiranës nëpërmjet Unazës së 
presionit mbështetur në studimin e masterplanit të zhvillimit teknik dhe strategjik nga Budapest 
ËaterËorks dhe Lorenco & Co“me fond limit 67.882.223 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e teteqind e 
tetëdhjetë e dy mijë e dyqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1.Instituti Dekliada Alb                                                K71606006A 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
 
2.BO“Gjeokonsult & CO” shpk & “Archispace” shpk & “CeC Group” sh.p.k 
 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
K91810005U  &  L42403012A& L11807013M 
 
 
3.BO” Inviktus “ sh.p.k &HE & SK 11” sh.p.k& Angerba” sh.p.k & Geo Consulting sh.p.k & 

Studio Archimed sh.p.k & UTS – 01” sh.p.k& Studio  Services  K - SA" sh.p.k 
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L12213005M& L19008502B& L01322018T&K31411004D&L12212027O&K71818014L 
&L71305518R 
 
4.Tower sh.p.k                                                                          L21717003H 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
 
Janë skualifikuar  në fazën e parë operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 
1.BO” Inviktus “ sh.p.k &HE & SK 11” sh.p.k& Angerba” sh.p.k & Geo Consulting sh.p.k & 

Studio Archimed sh.p.k & UTS – 01” sh.p.k& Studio  Services  K - SA" sh.p.k 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
shpk & “HE & SK 11” shpk & “ANGERBA” shpk “GEO CONSULTING” shpk, “STUDIO 

ARCHIMED” shpk, “UTS – 01” shpk, “STUDIO SERVICES " K - SA" shpk  i krijuar me anë të 
kontratës së bashkëpunimit me Nr.804 rep., nr. 303 kol, kontratë më anë të së cilës palët bien dakort 
të realizojn projektin me objekt "Hartimi i projekt- preventivit të zbatimit me objekt : Furnizimi me 
ujë 24 h për sot dhe për një perspektive 25-vjeçare të qytetit të Tiranës nëpërmjet Unazës së 
presionit mbështetur në studimin e masterplanit të zhvillimit teknik dhe strategjik nga Budapest 
ëaterëorks dhe Lorenco & Co“. 
Me anë të kësaj kontrate bashkëpunimi, neni 3 i saj, është ndarë dhe pjesmarrja e palëve ne grup 
dhe angazhimet e secilit operator ekonomik. 
Më datë 17.02.2020 pranë Autoritetit Kontraktor UKT sh.a është protokolluar shkresa  e operatorit 
ekonomik “HE & SK 11” shpk me lëndë ”Njoftim per dorëheqje”  e regjistruar pranë protokollit të 

UKT sha me NR. 3927 prot., datë 17.02.2020 me anë të së cilës parashtron arsyet e dorëheqjes si 
pjestar I bashkimit të operatorëve ekonomik.  
 
Përsa më sipër KVO, në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 
për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”I ndryshuar neni 74, pika 4, I cili sanksionon: 

Operatori ekonomik, pjesëtar i një bashkimi, nuk mund të paraqesë njëkohësisht dhe oferta 
individuale. Bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk ndryshon pas dorëzimit të ofertës, në të kundërt 
oferta e tij refuzohet” si rrjedhojë dokumentacioni I paraqitur nga ana e bashkimit të operatorëve 

ekonomik  nuk do të merret në shqyrtim. 
 
 Komisioni i Vlerësimit të Ofertave  gjykon se operatori ekonomik pjesëmarrës është në të drejtën e 
tij të kërkojë të heqë dorë nga proçedura objekt prokurimi  dhe për rrjedhojë KVO të mos shqyrtojë 
dokumentacionin e paraqitur në sistemin elektronik nga bashkimi I operatorëve ekonomik 
”INVIKTUS “ shpk & “HE & SK 11” shpk & “ANGERBA” shpk “GEO CONSULTING” shpk, 

“STUDIO ARCHIMED” shpk, “UTS – 01” shpk, “STUDIO SERVICES  K - SA" shpk . 
 
4.Tower sh.p.k                                                                          L21717003H 
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
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Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria “Toëer” shpk  nuk 

ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 
10, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.  
 
Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave. Mungesa e 
dokumentaciontave u konfirmua nga të gjithë anëtarët e KVO-së në tërësi.  
 
Përsa më sipër, Operatori Ekonomik “Toëer” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të 
Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 10,  e dokumenteve standarte të tenderit 
për këtë procedurë.  
 
4.Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Instituti Dekliada Alb                                                K71606006A 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 
   
Vlera 67,800,000(gjashtëdhjetë e shtatë milion e tetëqind mijë)lekë pa tvsh. 
 
2. BO“Gjeokonsult & CO” shpk & “Archispace” shpk & “CeC Group” sh.p.k 
        Emri i plotë i shoqërisë              numri i NIPT-it 
 
               K91810005U   &          L42403012A        &         L11807013M 
 
Vlera 67,881,442(gjashtëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e tetëdhjetë e një mijë e katërqind e 
dyzetë e dy)lekë pa tvsh. 
 
Në fazën e dytë nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar për proçedurën objekt prokurimi. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik ““Instituti 

Dekliada Alb” sh.p.k me numër Nipti K71606006A, me adresë Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga 

"Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, 1019  se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e 
vlerësuar me   97,33 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a, Drejtoria e Prokurimeve  sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 6 0(gjashtëdhjetë)ditë nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.   
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet siç 
parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit për fazën e parë  është bërë në datë 17.02.2020 
Ankesa në fazën e parë të proçedurës: PO 
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Më datë 17.02.2020, u bë shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave për procedurën e lartpërmendur. Gjatë 
afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në tender, pranë Autoritetit Kontraktor, 
UKT sh.a është paraqitur Formulari i Ankesës nga  BO” Inviktus “ sh.p.k &  Angerba” sh.p.k & 

Geo Consulting sh.p.k & Studio Archimed sh.p.k & UTS – 01” sh.p.k& Studio  Services  K - SA" 
sh.p.k hyrë në UKT sh.a me nr. 4421  Prot, datë 21.02.2020, në lidhje me vlerësimin e kryer nga 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. 
Me marrjen e ankesës së operatorit të mësipërm në mbështetje të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” (të ndryshuar), Neni 63, pika 3 si dhe në VKM-në Nr. 914, datë 29.12.2014, 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”, Kreu X, Neni 78, pika 2,  me Urdhërin nr. 
29513/9  datë 21.02.2020, u pezullua proçedura sipas legjislacionit në fuqi, deri në marrjen e një 
vendimi përfundimtar sipas rregullave të parashikuara nga LPP dhe RRPP. 
Gjithashtu në mbështetje të  pikës   6/a të Kreut X te Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.914, 
datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me urdhër  29513/8  datë 
21.02.2020 u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave i cili pasi u njoh me pretendimet e “BO” 

Inviktus “ sh.p.k &  Angerba” sh.p.k & Geo Consulting sh.p.k & Studio Archimed sh.p.k & UTS – 
01” sh.p.k& Studio  Services  K - SA" sh.p.k  ” sh.p.k konkludoi në mospranimin e ankesës. 
 
Operatorët ekonomikë nuk kanë ushtruar të drejtën e ankimimit pranë KPP-së. 
 
Njoftimi i klasifikimit për fazën përfundimtare është bërë në datë 16.04.2020 
Ankesa në fazën  përfumdimtare të proçedurës:  JO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


