
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A

DREJTORIA E PROKURIMEVE
SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik” Arb&Trans -2010”sh.p.k

Adresa: Tiranë, Zall Herr CERKEZE-MORINE, Ndërtese 2 katëshe, 100 m larg ish Stallave
Çekreze.

Lloji i procedurës se prokurimit: “Kërkesë për propozim”.

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ndërtim rrjet kanalizimi në Rrugën “Kastriotët”

Tiranë”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54283-03-12-2020

Fondi limit: 4.844.043(katër milion e tetëqind e dyzetë e katër mijë e dyzetë e tre) lekë pa

TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 20 ditë duke nisur nga data e

dorëzimit të sheshit të punimeve.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 24/03/2020 Ora: 09:00

Buletini i Njoftimeve Publike:

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000 “shpk NIPT-i K02003001O

Vlera: 3,342,003 (tre million e treqind e dyzet e dy mije e tre)lekë pa tvsh.

2. Operatori ekonomik “Nika “shpk NIPT-i J76705047U



Vlera: 3.709.639.5 ( tre milion e shtatëqind e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë

presje pesë) lekë pa tvsh.

3. Operatori ekonomik “I.C.C Group“ shpk NIPT-i L51308006A

Vlera: 4.219.687 ( katër milion e dyqind nëntëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë

e shtatë)lekë pa tvsh.

4. Operatori ekonomik “Arb&Trans -2010 “shpk NIPT-i L02325001T

Vlera 4,457,386,5 (katër milion e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e treqind e

tetëdhjetë e gjashtë presje pesë) lekë pa tvsh

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë:

1.Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000 “shpk NIPT-i K02003001O

Vlera: 3,342,003 (tre million e treqind e dyzet e dy mije e tre)lekë pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 10 si më poshtë
cituar:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe
maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 17(shtatëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pik pesë) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Freze asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera



Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 15 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 2 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 4 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin

e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikatë për transport mallrash

për llogari të vetë dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera,

dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e

mjetit,(te vlefshme) Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit,

duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te

jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

b) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që

vërtetojnë pronësinë e tyre.

c) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e

dukshme dhe targa e mjetit.

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te

deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e

mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

Operatori Ekonomik “Eurondërtimi 2000 ”shpk ” ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon

mjetet e mëposhtme:

Kamioncine me targa AA031YI me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 0.8 kg



Sa më sipër cituar operatori ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti

kontraktor në dokumentat e tenderit për:

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 1.5 ton dhe 2 ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamionçinë me kapacitetin e kërkuar nga AK.

Operatori Ekonomik “Eurondërtimi 2000”shpk ” ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon

mjetet e mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamion me kapacitet mbajtes min 3.5 ton- max 5 ton per secilin

kamion ( 1 cope).

- . Kamioni me targa TR1598S me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur

për këtë mjet 4.4 ton mjet i cili do te konsiderohet i rregullt dhe do të klasifikohet në kategorinë

e mjeteve 3,5-5 ton.

Operatori Ekonomik “Eurondërtimi”shpk ” ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e

mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamion me kapacitet mbajtes min 12 ton- max 17 ton per secilin

kamion ( 1 cope).

- Kamioni me targa TR4164S me kapacitet mbajtësi i cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur

për këtë mjet 17.7 ton

Sa më sipër cituar operatori ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga autoriteti

kontraktor në dokumentat e tenderit për:

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 1.5 ton dhe 2 ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamionçinë me kapacitetin e kërkuar nga AK.

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 12 ton dhe 17 ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamion me kapacitetin e kërkuar nga AK.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik . “Eurondërtimi 2000”shpk ”

është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk

zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve te kerkuar kamionçinë nga 1,5 -2

ton si dhe Kamion me kapacitet mbajtës 12-17 ton mjete të nevojshme 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...............



Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,

eshte i paplotë.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit si më poshtë cituar:

Mjetet Sasia Gjendja
Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe
maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 17(shtatëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pik pesë) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Freze asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 15 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 2 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 4 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë

g) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin

e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikatë për transport mallrash

për llogari të vetë dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera,

dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e

mjetit,(te vlefshme) Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit,

duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te



jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

h) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që

vërtetojnë pronësinë e tyre.

i) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

j) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e

dukshme dhe targa e mjetit.

k) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

l) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te

deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e

mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

Në përmbushje të kriterit të kërkuar për disponimin e mjetit Eskavator me goma operatori
ekonomik ka paraqitur kontratë shitblerje me palë shitëse z.G.Zoto.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se operatori ekonomik Eurondertimi 2000 sh.p.k
ka paraqitur kontratë shitje, fatura zhdoganimi por jo dokumentacion shoqërues si leje
qarkullimi,policë sigurimi,çertfikatë e kontrollit teknik.

Referuar faktit se eskavatori me goma është mjet me goma i cili regjistrohet në regjistrat publikë

atëherë operatori ekonomik ka qënë i detyruar të paraqesë mjetin e sipërcituar me leje

qarkullimi,çertfikatë e kontrollit teknik,policë sigurimi.

Përsa më sipër dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik është i paplotë dhe për

rrjedhojë i pavlefshëm.

Së treti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 8 si më poshtë

cituar:

8. Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të
gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, me dëshmi kualifikimi
profesional të leshuar nga subjektet e akredituar, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për
të paktën 3 (tre) muajt e fundit stafi si më poshtë:

- 1 (një) hidraulik

- 1(një) saldator



Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik

vëren se operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar se ka të punësuar

si staf mbështetës përkatësisht punonjësin Hidraulik.

Përsa cituam më lart dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik Eurondëtimi 2000
sh.p.k do të konsiderohet i paplotë dhe për rrjedhojë i pavlefshëm.
Në shtojcën 11 shprehimisht parashikohet se….Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose

të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Theksojmë se në një proçedurë prokurimi,subjekti i parë i interesuar është operatori ekonomik, i

cili e përgatit ofertën ekonomike në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, dhe nga ana tjetër, është

autoriteti kontraktor, i cili përzgjedh operatorin ekonomik që plotëson të gjitha kriteret e

përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit, si dhe që ka përgatitur ofertën në

përputhje me kriteret e kualifikimit të përcaktuara në DST.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik Eurondertimi ”sh.p.k është

i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk

zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket stafit mbeshtetes 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...............

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë:

2.Operatori ekonomik “I.C.C Group“ shpk NIPT-i L51308006A
Vlera: 4.219.687 ( katër milion e dyqind nëntëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e
shtatë)lekë pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 10 si më poshtë

cituar:

13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe
maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe

1 copë Pronësi ose me qera



maksimumi 17(shtatëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion
Betoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pik pesë) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Freze asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:

- Kokore minimumi 15 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 2 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 4 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë

m) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin

e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikatë për transport mallrash

për llogari të vetë dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera,

dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e

mjetit,(te vlefshme) Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit,

duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te

jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

n) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që

vërtetojnë pronësinë e tyre.

o) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

p) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e

dukshme dhe targa e mjetit.

q) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).



r) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te

deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e

mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

Per te permbushur kriterin kamioncinë me kapacitet mbajtes min 1.5 ton- max 2 ton per secilin

kamioncinë( 1 cope) Operatori Ekonomik “I.C.C GROUP ”shpk ” ka deklaruar në shtojcën

nr.10 se disponon mjetet e mëposhtme:

- Kamioncine me targa AA358RI me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 1.46 ton për të cilët evidentohet edhe mungesa e çertfikatës të

transportit.

- Kamioncine me targa AA349HH me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 2.69 ton

Operatori Ekonomik “I.C.C GROUP”shpk ” ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon

mjetet e mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamion me kapacitet mbajtes min 12 ton- max 17 ton per secilin

kamion ( 1 cope).

- Kamioni me targa AA998AZ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur

për këtë mjet 17.7 ton

Sa më sipër cituar operatori ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga

autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për:

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 1.5 ton dhe 2 ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamionçinë me kapacitetin e kërkuar nga AK.

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 12 ton dhe 17ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamion me kapacitetin dhe kërkuar nga AK.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik .” I.C.C GROUP”shpk

është i paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk

zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve te kerkuar 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...............Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik

lidhur me shtojcën 10, eshte i paplotë.



Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit

53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu

VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit

publik”, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në DST.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë:

3.Operatori ekonomik “Nika “shpk NIPT-i J76705047U
Vlera: 3.709.639.5 ( tre milion e shtatëqind e nëntë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë presje
pesë) lekë pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Së pari AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 10 si më poshtë
cituar:
13.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10).

Mjetet Sasia Gjendja
Fadrome me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Eskavator me goma 1 copë Pronësi ose me qera
Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe
maksimumi 5(pesë) ton për secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës
minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe
maksimumi 17(shtatëmbëdhjetë) ton për
secilin kamion

1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 1 copë Pronësi ose me qera
Kamionçine (kapaciteti mbajtës minimum
1.5(nje pik pesë) ton dhe maksimumi 2(dy)
ton për secilin kamionçinë

1 cope Pronësi ose me qera

Vibrator 1 cope Pronësi ose me qera

Freze asfalti 1 cope Pronësi ose me qera

Matrapik 1 cope Pronësi ose me qera

Motogjenerator 1 cope Pronësi ose me qera

Makine per ngjitje tubash PE 1 cope Pronësi ose me qera

Saldatrice 1 cope Pronësi ose me qera

Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më poshtë:



- Kokore minimumi 15 copë

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 2 copë

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 copë

- Komplet i ndimës së shpejtë minimumi 4 copë

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 copë

s) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin

e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikatë për transport mallrash

për llogari të vetë dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera,

dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e

mjetit,(te vlefshme) Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit,

duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te

jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes.

t) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që

vërtetojnë pronësinë e tyre.

u) Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj.

v) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e

dukshme dhe targa e mjetit.

w) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).

x) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te

deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e

mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).

Operatori Ekonomik “NIKA ”shpk ” kanë deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e

mëposhtme:

Per te permbushur kriterin kamioncinë me kapacitet mbajtes min 1.5 ton- max 2 ton per secilin

kamioncinë( 1 cope) operatori ekonomik “NIKA ”shpk ” ka deklaruar në shtojcën nr.10 se

disponon mjetet e mëposhtme:

- Kamioncine me targa AA731FO me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 0.93 ton.

Operatori Ekonomik “Nika ”shpk ” kanë deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e

mëposhtme:

- Kamioncine me targa AA103LX me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 5.7 ton (mungon foto e mjetit )

- Kamioncine me targa SH 6271E me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 6.67 ton



- Kamion me targa AA328HZ me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur

për këtë mjet 8.33 ton

- Autovinç me targa SH3984E me kapacitet mbajtës e cila del nga leja e Qarkullimit e

paraqitur për këtë mjet 6,5 ton.

Operatori Ekonomik “NIKA”shpk ” ka deklaruar në shtojcën nr.10 se disponon mjetet e

mëposhtme:

Kamioni me targa AA698DB me kapacitet mbajtësi cili del nga leja e Qarkullimit e paraqitur për
këtë mjet 18.3 ton mjet i siguruar nëpërmjet kontratës të qerasë me palë qeradhënëse Brajan-AB datë
13.08.2019.

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik K.V.O vëren se operatori
ekonomik ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin përkatësisht kontratë
qeraje,çertfikatë pronësie,policë sigurimi e cila rezulton të ketë skaduar më datë 29.03.2020,taksë
vjetore,çertfikatë e kontrollit teknik si dhe foto të mjetit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se mjeti i sipërcituar nuk plotëson kapacitetin e kërkuar
nga AK min 12-17 ton ,polica e sigurimit të mjetit ka skaduar më datë 29.03.2020 si dhe nuk ka
paraqitur çerttifikatë për transport mallrash për të tretë çka bie në kundërshtim me kushtin e kërkuar
në DST.

Sa më sipër cituar operatori ekonomik nuk e përmbush kriterin e përcaktuar nga

autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit për:

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 1.5ton dhe 2ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamion me kapacitetin e kërkuar nga AK

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 3.5 ton dhe 5 ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamion me kapacitetin e kërkuar nga AK.

- Paraqitjen e 1 mjeti me kapacitet mbajtës min 12 ton dhe 17 ton pasi nuk ka paraqitur asnjë

kamion me kapacitetin e kërkuar nga AK.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik .” NIKA”shpk është i

paplotë pasi nuk ka përmbushur kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti Teknik nuk zotëron

kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve te kerkuar 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...............

Pra sa më sipër cituar dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10,



eshte i paplotë.

Së dyti AK ka kërkuar në kriteret e veçanta të kualifikimit kapaciteti ekonomik dhe financiar
pika 2.2.3 si më poshtë cituar:

3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin
lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKR.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave gjatë shqyrtimit të dokumentacionit në sistemin elektronik
vëren se operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqitur asnjë lloj dokumentacioni për të
dëshmuar përmbushjen e kriterit të sipërcituar.

Përsa cituam më lart dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik Nika sh.p.k do të
konsiderohet i paplotë dhe për rrjedhojë i pavlefshëm.
Në shtojcën 12 shprehimisht parashikohet se….Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose
të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorin ekonomik” Arb&Trans -
2010”sh.p.k me NIPT L02325001T, me administrator Z. Fatmir Firi, me seli në Adresën: Tiranë,
Zall Herr CERKEZE-MORINE, Ndërtese 2 katëshe, 100 m larg ish Stallave Çekreze, me vlerë të
ofertës: 4.457,386,5 (katër milion e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë e
gjashtë presje 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, 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 vijohet
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 27.04.2020

Ankesa: JO


