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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DEPARTAMENTI I SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr._________Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “XH & MILER”shpk & “A.SH. Engineering” shpk
1.“ XH & MILER”sh.p.k me NIPT K72105003E me seli në Adresën: Njësia bashkiake nr.5, Bulevardi
Gjergj Fishta, pallati te ish Ekspozita Shqiperia Sot ( prane QPZ) Kati II, Tiranë dhe 2. ” A.SH.
Engineering”sh.p.k me NIPT L31617003F, me seli në Adresën: Njësia Bashkiake Nr 7, Rruga
"Vllazën Manastirlliu", Pallati 11, Kati 2, Apartamenti 5 Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur”

Numri i referencës së procedures: REF-67097-05-04-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe rikonstruksioneve të

rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza I)”.

Fondi Limit: 8.934.587 (tetë milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë e

shtatë) lekë pa TVSH, të ndarë në lote si më poshtë vijon.

Loti II:Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“
me fond limit të mbikqyrjes me vlerë 553.055 (pesëqind e pesëdhjetë e tre mijë e pesëdhjetë e pesë)
lekë pa TVSH .

Numri i referencës së Lotit II: REF-67104-05-04-2018

Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë.

Kohëzgjatja: 60 dite duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve.

Data e zhvillimit të tenderit është: 30.05.2018 Ora: 13:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.19 të dates 14/05/2018

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

1. Operatori Ekonomik “B-VAAL Engineering” shpk NIPT-i L72023002P

Vlera: 506.968 (pesëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtë dhjetë e tetë ) lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik “REAN 95” shpk NIPT-it J61827043V
Vlera: 418.900 (katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind ) lekë pa TVSH.
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3. Operatori Ekonomik “C.E.C GROUP” shpk NIPT-i L1187013M
Vlera: 490.000 (katërqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

4. B.O.E JV“G B CIVIL ENGINEERING NIPT-i L51825011V
& DERBI-E” shpk NIPT-i K77916947A

Vlera: 535.215 (pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë ) lekë pa TVSH

5. Operatori Ekonomik “Infratech” shpk NIPT-i K91628001D

Vlera: 535.218 (pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH

6. Operatori Ekonomik “Erald-G” shpk NIPT-i K36306784K

Vlera: 550.000 (pesëqind e pesëdhjetë mijë ) lekë pa TVSH.

7. Operatori Ekonomik “Novatech Studio” shpk NIPT-i L01717030C

Vlera: 506.968 (pesëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtë dhjetë e tetë ) lekë pa TVSH.

8. B.O.E “XH & MILER”sh.p.k NIPT-i K72105003E
“A.SH.Engineering”sh.p.k NIPT-i L31617003F

Vlera: 535.215 (pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë ) lekë pa TVSH.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “B-VAAL Enginering” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 506.968 (pesëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtë dhjetë e tetë )
lekë.

Afati kohor për realizimin e shërbimit është nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 60 ditë).

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht nga
Operatori Ekonomik “B-VAAL ENGINERINJG” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “B-
VAAL ENGINERINJG” shpk, 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

Mbeshtetur ne 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 ne mbeshtetje te udhezimit te
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”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “B-VAAL ENGINERINJG” shpk, 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
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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: Mbikqyrja e punimeve për objektin:
Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “B-VAAL Enginering shpk,
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”.

Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
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.

2. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Rean 95” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 418.900 (katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind ) lekë.

Afati kohor për realizimin e shërbimit është nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 60 ditë).

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht nga
Operatori Ekonomik “Rean 95” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “Rean 95” shpk, 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

Mbeshtetur ne 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 ne mbeshtetje te udhezimit te
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”.
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Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).

Oferta e Operatorit Ekonomik “Rean 95” shpk, 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: Mbikqyrja e punimeve për objektin:
Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “Rean 95, 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”.

Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
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 “C.E.C Group” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 490.000 (katërqind e nëntëdhjetë mijë) lekë.

Afati kohor për realizimin e shërbimit është nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 60 ditë).

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht nga
Operatori Ekonomik “C.E.C Group” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik “C.E.C Group”
shpk, 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
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Mbeshtetur ne 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 ne mbeshtetje te udhezimit te
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”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “C.E.C Group” shpk, 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: Mbikqyrja e punimeve për objektin:
Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “C.E.C Group” shpk, 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”.

Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
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.

4. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “G B Civil Engineering &
Derbi-E” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 535.215 (pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë )
lekë.
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Afati kohor për realizimin e shërbimit është nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 60 ditë).

Në dokumentat standarte të tenderit tek Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/Kapaciteti Teknik citohet:

3.Një punësim mesatar i të paktën 5 (pesë) personave, për periudhën Shtator 2017 - Mars 2018 të
vërtetuar me;

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i
punonjësve për secilin muaj; per periudhen Shtator 2017 - Mars 2018.

b. List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen Shtator 2017 - Mars 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te
pagesave për sigurimet shoqërore dhe shendetesore.

Shoqëritë “G B Civil Engineering & Derbi-E” shpk kanë paraqitur në sistemin elektronik të app-së
kontratën e bashkëpunimit me nr 2146 rep dhe 1079/1 kol të datës 29.05.2018 me anë të së cilës
operatori G B Civil Engineering merr përsipër 90% të punimeve dhe operatori ekonomik Derbi-E merr
përsipër 10% të punimeve. Nga verifikimi që bëri KVO në dokumentacionin e paraqitur nga shoqëritë
rezultoi se nr mesatar I punonjësve të shoqërisë G B Civil Engineering për periudhën Shtator 2017-
Mars 2018 është 3 punonjës dhe nr mesatar I punonjësve të shoqërisë DERBI-E për periudhën Shtator
2017-Mars 2018 është 11 punonjës.
Sa më sipër cituar për realizimin e shërbimit “Rikonstruksion në rrjet kanalizimi në rrugën Qazim

Vathi” shoqëria G B Civil Engineering duhet të angazhojë 4 punonjës nga 5 punonjës të kërkuar në

dokumentat standarte të tenderit.Nga faktet e paraqitur më sipër del se shoqëria “G B Civil

Engineering” shpk ka të punësuar për periudhën Shtator 2017- Mars 2018 një numër mesatar prej

2.75 punonjësish Pra sa më sipër shoqëria G B Civil Engineering nuk zotëron kapacitet të

mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt

prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional,

pika 4/i, cka bie në kundërshtim me pikën 1 gërma (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...............b)Aftësia teknike;Operatorët ekonomik vërtetojnë

se i zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike profesionale kapacitetet organizative, makineritë, paisjet

dhe asetet e tjera fizike, aftësitë organizative,.reputacionin besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe

personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën.

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.

5. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 506.968 (pesëqind e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtë dhjetë e tetë )
lekë.
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Afati kohor për realizimin e shërbimit është nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për
zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati 60 ditë).

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, gjate shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur elektronikisht nga
Operatori Ekonomik ”NOVATECH STUDIO” shpk, konstatoi se, Operatori Ekonomik
“NOVATECH STUDIO” shpk, 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

Mbeshtetur ne 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 ne mbeshtetje te udhezimit te
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”.
Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
Oferta e Operatorit Ekonomik “NOVATECH STUDIO” shpk, 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: Mbikqyrja e punimeve për objektin:
Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“.

Për sa më sipër Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO “ shpk,
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”.

Operatori ekonomik do te skualifikohet nese ofertat e tyre do te rezultojne nen minimumin e lejuar te
perllogaritur nga AK (ne baze te VKM nr.354, date 11.05.2016, ne varesi te kategorise dhe grupit
tarifor ku ben pjese objekti i prokurimit).
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,
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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.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “XH &
MILER”shpk & “A.SH. Engineering” shpk, ” përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.1621 rep. dhe
nr.1076 kol nga shoqeria “XH & MILER”shpk me nr. NIPT-i K72105003E me administrator Zj.
Xhuljeta Duro me ofertë ekonomike me vlerë prej 535.215 (pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e dyqind
e pesembedhjete) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji”

pranë Medresesë, Tiranë, 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 06.06.2018

Ankesa: Është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “GB Civil Engineering” sh.p.k me Nr. 15507

Prot. Datë 11.06.2018 të cilës i është kthyer përgjigje me anë të shkresë Nr. 15507/1 Prot. Datë

11.06.2018 duke mos e Pranuar ankesën e paraqitur prej tij, si dhe nga operatori ekonomik “Rean 95”

sh.p.k me Nr. K-2625 Prot. Datë 12.06.2018 të cilës i është kthyer përgjigje me anë të shkresë Nr. K-

2625/1 Prot. Datë 14.06.2018 duke mos e Pranuar ankesën e paraqitur prej.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Rean 95”

sh.p.k.

Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri vendosi të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori

ekonomik “Rean 95” shpk, për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me Nr. REF-67104-05-

04-2018 me objekt: Loti II “Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në

Rrugën “Qazim Vathi”, me anë te vendimit Nr. 647 Prot, datë 02.10.2018.
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