
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 26/12/2018

“Ndërtim i puseve dublikantë”

Për: “A.K.M”, Nipt L22301501A,me adresë: RRASHBULL ARAPAJ, Fshati Arapaj, Durres.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: . – 92427-11-01-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Ndërtim i puseve dublikantë”

- Fondi limit: 14'165’000 (Katermbedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije)

lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 40 ditë nga lidhja e kontratës

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 2(dy) Operatorë Ekonomik si me poshte:

1“EURONDERTIM 2000”, me Nipt K02003001O,

2. “A.K.M”, me Nipt L22301501A,

 Operatori ekonomik “EURONDERTIM” me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 13.708.245 (trembëdhjetë milion e shtatëqind e tetë mijë e dyqind e

dyzet e pesë) lekë.

 me TVSH është 16.449.894 (gjashtëmbëdhjetë milion e katërqind e dyzet e nëntë

mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e katër ) lekë.

është skualifikuar për arsye se nuk përmbush :

1. Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi;



- Nuk ka paraqitur leje mjedisore për “Shpues profesionist për ujë” të tipit III.7.B

2. Kapacitetin Teknik pika 4.1/ pasi;

- Nuk ka paraqitur staf inxhinier për gjeoinformatikë

3. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi;

- Nuk ka paraqitur autosondë shpimi për puse, sipas specifikimeve të kërkuara

- Nuk ka paraqitur autosondë shpimi me kompresor ajri për puse, sipas specifikimeve të

kërkuara

Pra kualifikohet Operatori Ekonomik “A.K.M”, me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 13.994.000 (trembëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër

mijë) lekë.

 me TVSH është 16.792.800 (gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e

dy mijë e tetëqind) lekë.

 Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë ‘’ AKM ’’ sh.p.k se oferta

e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: pa TVSH është 13.994.000

(trembëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë) lekë.

 me TVSH është 16.792.800 (gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e

dy mijë e tetëqind) lekë 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: 14/12/2018

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




