
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 07/11/2018

“Studim projektim për dy objekte, Hamallaj dhe Lagjja nr.1 Sukth”

Për: “INVICTUS” shpk, NIPT : L12213005M me adresë: Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Don

Bosko, Pallati ''Aurora Konstruksion'', Seksioni 4, Kati 3.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim - sherbime”.

Numri i references se procedures/lotit: 87607-09-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Studim projektim për dy objekte, Hamallaj dhe Lagjja nr.1 Sukth”

- Fondi limit: 6’332’000 (Gjashte milion e treqind e tridhjete e dy mije) Leke pa T.V.SH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 30ditë kalendarike

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në proçedure 2 (dy) ofertues si me poshte:

1- “INVICTUS” sh.p.k, me nipt L12213005M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6.245.000 (gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë e katër

mijë) lekë.

 me TVSH është 7.504.800 (shtatë milion e pesëqind e katër mijë e tetëqind)

lekë.

2- “GJEOKONSUT & CO” sh.p.k, me nipt K91810005U, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6’015’400 (gjashte milion e pesembedhjete mije e katerqind)

lekë.

 meTVSH është 7’218’480 (shtate milion e dyqind e tetembedhjete mije e

katerqind e tetedhjete mije) lekë.

Eshtë skualifikuar operatori ekonomik si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik ‘‘GJEOKONSULT & CO” shpk. është skualifikuar për arsye se



nuk përmbush:

a. Kapaciteti Teknik

Pika 1. Kontratat e ngjashme të kryera gjatë tri viteve të fundit, nuk janë

sipas objektit që prokurohet.

Pika 5. Nuk ka paraqitur licencë nga QKL, për “Shërbime ekspertize dhe

profesionale lidhur me burimet energjtike”.

Pika 6. Certifikata e specialistit për “Për Testimin e Performancës së

Produkteve të Ndëtimit” nuk është sipas ISTN-së, certifikata e

paraqitur nuk është e vlefshme (afat i skaduar).

Pika 7. Nuk ka staf të pajisur me certifikatë “Për Auditim Energjie në

Proçesë”, lëshuar nga Universiteti Politeknik i Tiranës.

Pika 13. Për ekspertin privat zjarrfikës dhe specilaistin vlerësues ndikimi në

Mjedis, nuk janë paraqitur Licenca e Regjistrimit QKL/QKB.

Pra kualifikohen operatori ekonomik si më poshtë:

“INVICTUS” sh.p.k, me nipt L12213005M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6.245.000 (gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë e katër

mijë) lekë.

 me TVSH është 7.504.800 (shtatë milion e pesëqind e katër mijë e tetëqind)

lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “INVICTUS” sh.p.k se oferta e

paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 6.245.000 (gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë e

katër mijë) 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 60 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 30/10/2018

Gjate afatit ligjor prej 7 ditesh nuk pati ankesa.

ADMINISTRATOR
ING. SPARTAK KOVAÇI




