
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 01/11/2018

“Rehabilitim i rrjetit të ujësjellësit në zonat në lagjjet nr.1,nr.4, nr.5, nr.8, nr.18, Bashkia

Durrës”

Për: “LIQENI VII” sh.a me nipt K01730502W & ‘’KUPA’’ sh.p.k Nipt K51615512C, me

adresë: Rruga “ Berisha “, Argjinatura Nr.pasurie 482 Çekrezë - Kamëz Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: 84669-09-04-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Rehabilitim i rrjetit të ujësjellësit në zonat në lagjjet nr.1,nr.4, nr.5, nr.8, nr.18,

Bashkia Durrës”

- Fondi limit: 18.180.775 (tetembëdhjetë milion e njeqind e tetedhjete mije e shtateqind e

shtatedhjete e pese) lekë pa TVSH.

- Burimi i te ardhurave: Te ardhurat e U.K.D Sh.a

- Kohezgjatja e kontrates: 60 ditë nga lidhja e kontratës

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 5 (pesë) Operatorë Ekonomik si me poshte:

1. ‘’ AL-ASFALT” sh.p.k, me nipt K81511508A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 18’020’000 (tetembedhjete milion e njezet mije) lekë.

 me TVSH është 21’624’000 (njezet e nje milion e gjashteqind e njezet e kater

mije) lekë.

2. ‘’ALEN-CO ” sh.p.k, me nipt K83213401M, I cili nuk ka paraqitur oferte.

3. “EURONDËRTIM 2000” sh.p.k, me nipt K02003001O, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 13’351’227 (trembedhjete milion e treqind e pesedhjete e nje

mije e dyqind e njezet e shtate) lekë.

 me TVSH është 16’021’472 (gjashtembedhjete milion e njezet e nje mije e

katerqind e shtatedhjete e dy) lekë.



4. “KRONOS KONSTRUKSION ” sh.p.k, me nipt K41416033P, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 17’969’520,98 (shtatembedhjete milion e nenteqind e

gjashtedhjete e nente mije e peseqind e njezet presje nentedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 21’563’425,17 (njezet e nje milion e peseqind e gjashtedhjete

e tre mije e katerqind e njezet e pese presje shtatembedhjete) lekë.

5. “LIQENI VII” sh.a, me nipt K01730502W dhe ‘’KUPA’’ sh.p.k me nipt K51615512C,

me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 17.640.008 (shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet

mijë e tetë) lekë.

 me TVSH është 21.168.010 (njëzet e një milion e njëqind e gjashtedhjete e

tetë mijë e dhjetë) lekë.

Skuaifikohen operatoret ekonomik si me poshte:

1. Operatori Ekonomik ‘’AL-ASFALT” shpk është skualifikuar për arsye se:

 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit

Kapaciteti Teknik

Pika 3. Çertifikatat ISO 9001-2008 dhe ISO 14001-2004 nuk janë të rinovuara si dhe nuk ka

paraqitur çertifikatat ISO 8000-2014 dhe BS-EN 13331-1:2002.

Pika 4.a Inxhinieri gjeodet, për të cilin është paraqitur dokumetacioni përkatës, nuk ndodhet në

Licencën e Shoqërisë.

Pika 4.c.Nuk ka paraqitur diplomë dhe cv për Arkeologun.

Pika 5. Nuk ka paraqitur dokumenta per mjetet Autopompë, Pirun (min 6 ton), Aparat saldimi

tubo PE, kontrata e qerasë për eskavator me zinxhirr ka objekt tjetër prokurimi, 2 fadromat nuk

kanë dokumentat përkatese si leje qarkullimi, taksa, siguracion, certifikatë te kontrollit teknik

etj. Rimorkiatorit i ka përfunduar afati i siguracionit dhe taksave.

Pika 7. Deklarata në Shtojcën 11. nuk eshte sipas formatit të kërkuar në DST

2. Operatori Ekonomik “EURONDËRTIM 2000” sh.p.k është skualifikuar për arsye se :

 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit

Pika 1.ç Preventivi i ofertës ka gabime në llogaritjen e zerit pusetë shpërndarëse (nuk ka bere

shumezimin vleres se pusetes, tipi I me 8 daje, me sasinë 18 cope), si rrjedhoje oferta rezulton te

jetë anomalishtë e ulët

Kapaciteti Teknik

Pika 3. Nuk ka paraqitur çertifikaten BS-EN 13331-1:2002.



Pika 4.c Nuk ka paragjitur kontratë pune dhe dokumenta për Arkeolog

Pika 5. Nuk ka paraqitur dokumenta per mjetet Autofshese per pastrim rruge e teritor, Pirun

(min 6 ton), Grejder, Rimorkiatori dhe Autobetoniere nuk kanë dokumentat përkatëse si leje

qarkullimi, taksa, siguracion, certifikatë te kontrollit teknik etj

Pika 6. Autorizim prodhuesi /distributori

Autorizimi i Konti hidroplast nuk eshte i shoqeruar me certifikaten ISO 9001:2015 te prodhuesit

Autorizimi i ZIGGIOTTO SRL me A.M.U është për objekt tjetër prokurimi

Autorizimi i BORFIT TURAN MAKINA nuk eshte i shoqeruar me katalogjet perkatese.

BAYLAN WATER METTERS nuk ka ISO prodhuesi dhe autorizim me A.M.U.

3. Operatori Ekonomik “KRONOS KONSTRUKSION ” sh.p.k është skualifikuar për
arsye se:

 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit

Pika1.d Nuk ka paraqitur Formular vleresimi

Pika1.dh Nuk ka paraqitur deklarate per disponueshmerine e mjeteve

Kapaciteti Teknik

Pika 1 Nuk ka paraqitur asnje dokument për punë të ngjashme.

Pika 2 Nuk ka paraqitur Licencën e Shoqërisë

Pika 3. Nuk ka paraqitur çertifikatat PAS -99-2012, ISO 8000-2014 dhe BS-EN 13331-1:2002.

Pika 4. Nuk ka paraqitur vertetimin nga Tatim Taksat per nr. Punonjesish si dhe lispagesat e

keruara sipas DST.

Dokumentat e stafit drejtues të shoqerise nuk janë të plota dhe nuk ka paraqitur asnje dokumet

tjeter për stafin teknik personel inxhiniero teknik dhe specialistet sipas fushave te kerkuara në

DST.

Pika 4.c Nuk ka paraqitur dokumenta per Arkeolog

Pika 4.d Nuk ka paraqitur dokumenta Stafi te trajnuar Per Sigurine dhe Mbrojtjen e Shendetit ne

Pune.

Pika 4.e Nuk ka paraqitur asnje dokument per specialiste te kualifikuar

Pika 5. Nuk ka paraqit asnje nga dokumentat e kerkuara ne DST per mjetet dhe makinerite.

Pika 6. Nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi, ISO dhe katalog

Pika 7. Deklarate e Shtojces 11, për Kontratat e Lidhura ose ne Proces nuk është sipas formatit

te kerkuar ne DST

4. ‘’ALEN-CO ” sh.p.k, me nipt K83213401M, I cili nuk ka paraqitur asnje

dokumentacion.

Kualifikohet operatori ekonomik si me poshte:

“LIQENI VII” sh.a & ‘’KUPA’’ sh.p.k



Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “LIQENI VII” sh.a & ‘’KUPA’’

sh.p.k se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 17.640.008 (shtatëmbëdhjetë

milion e gjashtëqind e dyzet mijë e tetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durrës sh.a sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 30 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 24/10/2018

Gjatë afatit ligjor prej 7 ditësh për pritjen e ankesave nuk pati ankesa.


