
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 06/12/2018

“Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia

Durres”

Për: “BE-IS”, NIPT : K71412003A me adresë : Lagja nr. 1, Pallati Metalurgu, hyrja nr. 1,

Kukes.

Proçedura e prokurimit: “Kerkese per propozim – pune”

Numri i references se procedures/lotit: 84871-09-06-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia

Durres”

- Fondi limit: 9.066.748 (nente milion e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e dyzet e

tete) lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 30 ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës.

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 6 ofertues si me poshte:

1- “Shendelli”, me nipt K07924803N me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 7’980’265 (shtate milion e nenteqind e tetedhjete mije e

dyqind e gjashtedhjete e pese) lekë.

 me TVSH është 9’576’318 (nente milion e peseqind e shtatedhjete e gjashte

mije e treqind e tetembedhjete) lekë.

2- “Be-is” shpk, me nipt K71412003A me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 8’687’160 (tete milion e gjashteqind e tetedhjete e shtate mije

e njeqind e gjashtedhjete) lekë.

 me TVSH është 10’424’592 (dhjete milion e katerqind e njezet e kater mije e



peseqind e nentedhjete e dy) lekë.

3- “Al Asfalt”, me nipt K81511508A me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 8’950’000 (tete milion e nenteqind e pesedhjete mije) lekë.

 me TVSH është 10’740’000 (dhjete milion e shtateqind e dyzet mije) lekë.

4- “Kronon Konstruksion”, me nipt K41416033P me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 8’990’182 (tete milion e nenteqind e nentedhjete mije e

njeqind e tetedhjete e dy) lekë.

 me TVSH është 10’788’218 (dhjete milion e shtateqind e tetedhjete e tete

mije e dyqind e tetembedhjete) lekë.

5- “Liqeni VII”, me nipt K01730502W me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 9’000’000 (nente milion) lekë.

 me TVSH është 10’800’000 (dhjete milion e teteqind mije) lekë.

6- “Alen Co”, me nipt K83213401M, i cili nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Skualifikohen Operatoret Ekonomik si me poshte:

Oe “Shendelli” shpk, eshte skualifikuar per arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 5/a pasi;

- Nuk ka paraqitur pajisje semafore te levizshem.

2. Kapacitetin teknik pika 6/pasi;

- Autorizim i distributorit, katalogu i paraqitur nuk eshte per produktin sipas

specifikimeve teknike te ketij objekti, perkatesisht jo per tuba HDPE RC.

Oe “Al Asfalt” shpk, eshte skualifikuar per arsye se nuk permbush:

1.Kapaciteti teknik pika 4.4/pasi;

- Nuk ka paraqitur deshmi Trajnimi te leshuara nga subjekte te licensuara, per specialistet e

kualifikuar.

2.Kapaciteti teknik pika 5/a pasi;

- Nuk ka paraqitur makineri per ngjitje tubash PE

3.Kapaciteti Teknik pika 6/a;

-Autorizim i distributorit, katalogu paraqitur nga operatori ekonomiknuk eshte per produktin

sipas specifikimeve teknike te ketij objekti, perkatesisht jo per tuba HDPE RC.

Oe “Kronos Konstruksion” shpk, eshte skualifikuar per arsye se nuk permbush:

1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 1,2/pasi



- Nuk ka paraqitur bilancet e viteve 2015, 2016 si dhe vertetim xhiro te tre viteve te

fundit

2. Kapaciteti teknik pika1/pasi

- Nuk ka paraqitur kontratete ngjashme

3. Kapaciteti teknik pika 1/pasi;

- Nuk ka paraqitur certifikatat ISO

4. Kapaciteti teknik pika 4, 4.1, 4.2, 4.3/pasi;

- Nuk ka paraqitur vertetim nga sigurimet shoqerore

- Nuk ka paraqitur inxhinier hidroteknik

- Nuk ka paraqitur ekspert mjedisi me QKL

- Nuk ka paraqitur punonjes te pajisur me certifikate trajinimi per sigurine ne pune

5. Kapaciteti teknik pika4.4/pasi;

- Nuk ka paraqitur deshmi trajnimi te leshuara nga subjekte te licensuara, per

specialistet e kualifikuar

6. Kapaciteti teknik pika5/pasi;

- Nuk ka paraqitur mjetet dhe pajisjet e kerkuara

7. Kapaciteti teknik pika 6/pasi;

- Nuk ka paraqitur asnje dokukment per furnizues per tubat dhe rakorderite.

Oe “Liqeni VII” shpk, eshte skualifikuar per arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin teknik pika 4.4/pasi;

- Nuk ka paraqitur deshmi trajnimi te leshuara nga subjekte te liensuara, per

specialistet e kualifikuar

2. Kapaciteti teknik pika 5/pasi;

- Nuk ka paraqitur pompe uji, tokmak dhe semafore, sipas sasise se kerkuar

Oe “Alen Co” shpk, eshte skualifikuar per arsye se nuk permbush:

- Asnje nga kriteret e kerkuara ne DST.

Pra Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

BE-IS shpk



“Be-is” shpk, me nipt K71412003A me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 8’687’160 (tete milion e gjashteqind e tetedhjete e shtate mije

e njeqind e gjashtedhjete) lekë.

 me TVSH është 10’424’592 (dhjete milion e katerqind e njezet e kater mije e

peseqind e nentedhjete e dy) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “BE IS” se oferta e paraqitur, me nje

vlere te pergjithshme prej: 8’687’160 (tete milion e gjashteqind e tetedhjete e shtate mije e

njeqind e gjashtedhjete) 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: 28/09/2018

Gjatë afatit ligjor prej 7 ditësh për pritjen e ankesave u paraqit ankese nga OE “Shendelli” shpk

me date 02/10/2018 ne lidhje me vleresimin e bere nga KVO, procedura mbeti e pezulluar deri

ne Vendimin e Komisionit te Prokurimit Publik date 06/12/2018 nr. 2414


