
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Uësjellës Kanalizime Kavajë

Nr. __________ prot. Datë _________ / ________ / 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: ARENA MK shpk

Adresa: Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie
93/14, Qender - Mallakaster Dukas, Fier.

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54928-03-25-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

1. Fondi limit: 2,031,044.38 (dy milion e tridhjete e nje mije dyzet e kater pike tridhjete e tete)
leke pa tvsh.

2. Burimi i Financimit: GRANTI

3. Objekti i kontratës: “MBIKQYRJA E PUNIMEVE ME OBJEKT RRJETI I
KANALIZIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA LUZ, KAVAJË, (VAZHDIM) FAZA E II
DHE RRJETI TERCIAL I KUZ NË ZONËN E GOLEMIT”.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët n; oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. A.SH. Engineering shpk me NIPT L31617003F, vlera 1,765,000 (nje milion e shtateqind e
gjashtedhjete e pese mije) leke pa tvsh.

2. Instituti i Konsulences se Ndertimit IKN shpk me NIPT K71828007J, vlera 1,769,202.4 (nje
milion e shateteqind e gjashtedhjete e nente mije e dyqind e dy pike kater) leke pa tvsh.

3. Arena MK shpk me NIPT L67619801Q, vlera 1,790,300 (nje milion e shtateqind e nentedhjete
mije e treqind) leke pa tvsh.

4. Net - Group shpk me NIPT L72023002P, vlera 1,823,371.27 (nje milion e teteqind e njezet e
tre mije e treqind e shtatedhjete e nje pike njezet e shtate) leke pa tvsh,

5. Nord - Comad shpk me NIPT L08501501Q, vlera 1,827,939,94 (nje milion e teteqind e njezet
e shtate mije e nenteqind e tridhjete e nente pike nentedhjete e kater) leke pa tvsh.

6. Gjeokonsult & CO shpk me NIPT K91810005U, vlera 1,929,493 (nje milion e nenteqind e
njezet e nente mije e katerqind e nentedhjete e tre) leke pa tvsh.

7. M.A.K. Studio shpk me NIPT L01422017O, vlera 1,957,134 (nje milion e nenteqind e
pesedhjete e shtate mije e njeqind e tridhjete e kater) leke pa tvsh.
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8. Tower shpk me NIPT L21717003H, vlera nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. A.SH. Engineering shpk me NIPT L31617003F

2. Instituti i Konsulences se Ndertimit IKN shpk me NIPT K71828007J

3. Net - Group shpk me NIPT L72023002P

4. Nord - Comad shpk me NIPT L08501501Q

5. M.A.K. Studio shpk me NIPT L01422017O

6. Tower shpk me NIPT L21717003H

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. A.SH. Engineering shpk me NIPT L31617003F

 Oferta ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e ulet se vlera minimale e
lejuar, referuar perllogaritjes dhe percaktimit te VKM Nr. 354, datë 11.05.2016, “Për
miratimin e Manualit të Tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje
dhe kolaudim.”

 Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për punë të ngjashme (të ketë te përfshirë
eksperiencë në gërmime në praninë e ujrave nëntokesore me palankola), siç përcaktohet në
pikën 2.3.1 të “Kapaciteti teknik” të DST. Dokumentacioni I paraqitur per te provuar
eksperiencen e meparshme nuk eshte I ngjashem me objektin e prokurimit.

2. Instituti i Konsulences se Ndertimit IKN shpk me NIPT K71828007J

 Oferta ekonomike e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e ulet se vlera minimale e
lejuar, referuar perllogaritjes dhe percaktimit te VKM Nr. 354, datë 11.05.2016, “Për
miratimin e Manualit të Tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje
dhe kolaudim.”

 Nuk eshte paraqitur dokumentacion provues për punë të ngjashme (të ketë te përfshirë
eksperiencë në gërmime në praninë e ujrave nëntokesore me palankola), siç përcaktohet në
pikën 2.3.1 të “Kapaciteti teknik” të DST. Dokumentacioni I paraqitur per te provuar
eksperiencen e meparshme nuk eshte I ngjashem me objektin e prokurimit.

3. Net - Group shpk me NIPT L72023002P

 Operatori ekonomik nuk është I pajisur me licencë profesionale të shoqërisë për realizimin e
punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, të kategorië
NS 16, siç përcaktohet në pikën 2.3.2 të “Kapaciteteve Teknike” të DST..

4. Nord - Comad shpk me NIPT L08501501Q

 Dokumentacioni I paraqitur për të provuar përvojën e meparshme të operatorit ekonomik,
nuk eshte ne raport me kerkesat e pikës 2.3.1 të “Kapaciteteve Teknike” të DST, si dhe ka
mangesitë si më poshtë:

1. Faturat tatimore te leshuara per bleresin Seed Consultin shpk nuk jane ne gjuhen shqipe,
siç përcaktohet në pikën 4.6 të kapitullit I-rë “Njoftimi I kontratës” të DST “Gjuha(-ët)
për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrjeështë Shqip.”
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2. Faturat tatimore per dy objektet e tjera

3. Mbikqyrje dhe konsulence per projektin: Vlora Water Front Promenade

4. Mbikqyrje dhe konsulence per projektin: “Ndertim I rruges Qukes-Qafe Plloqe, Tirane-
Korce, sek.1

te paraqitura per te vertetuar pervojen e meparshme të operatorit ekonomik, per aq sa tregon
pershkrimi I fatures, nuk ploteson kerkesat e pikës 2.3.1 të “Kapaciteteve Teknike” të DST
dhe te objektit te kontrates e cila ka natyre punime te rehabilitimit te rrjetit shperndares te
furnizimit me uje.

 Kontrata per mbikqyrjen e punimeve te ndertimit me objekt “Rikonstruksion I ambjenteve te
brendshme te stadiumit” nuk ploteson kerkesat e pikës 2.3.1 të “Kapaciteteve Teknike” të
DST dhe te objektit te kontrates e cila ka natyre punime te rehabilitimit te rrjetit shperndares
te furnizimit me uje.

 Nuk është paraqitur asnjë dokument për të provuar se operatori ekonomik ka në dispozicion
si staf mbështetës 1 (një) Inxhinier Hidroteknik, 1 (një) Inxhinier Ndertimi, 1 (një) Inxhinier
Topograf / Gjeodet / Markshajder, siç përcaktohet në pikën 2.3.4.1 të “Kapaciteteve
Teknike” të DST.

5. M.A.K. Studio shpk me NIPT L01422017O

 Nuk eshte paraqitur dokumentacion, kontratë noteriale të vlefshme pune, diplomë, librezë
pune, CV dhe çertifikatë për 1 (një) inxhinier ndërtimi dhe 1 (një) inxhinier hidroteknik, siç
përcaktohet në pikën 2.3.3 të “Kapaciteti teknik” të DST.

6. Tower shpk me NIPT L21717003H

 Nuk ka paraqitur asnje dokument

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Arena MK shpk me adrese “Rruga Nacionale
Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14, Qender - Mallakaster
Dukas, Fier.” se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,790,300 (nje milion e shtateqind e
nentedhjete mije e treqind) leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Kavaje sha sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të zbatohen
dispozitat 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 20.04.2020

Ankesa: nuk ka patur

Administratori

Altin ÇOPA


