
          

 

            FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

                    Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a 

                                           

         Durrës, 22/01/2019 

“Rrethim i ambjentit të jashtëm Depo Uji nr.2, nr.2/1, lagja nr.7 dhe Depo uji nr.4 Arapaj, 

Durrës” 

Për: “2 AF Albania Group”, NIPT: L32005501M, me adresë: me adresë, Lagjja nr. 17, perballe 

Stacionit te trenit ( lulishtja ) , rruga Feim Ibrahimi, Durres.  

Proçedura e prokurimit: “Kerkese per propozim – pune” 

Numri i references se procedures/lotit: 01707-12-26-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

- Objekti: “Rrethim i ambjentit të jashtëm Depo Uji nr.2, nr.2/1, lagja nr.7 dhe Depo 

uji nr.4 Arapaj, Durrës” 

- Fondi limit: 10'507’998 (dhjetë milion e pesëqind e shtatë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë 

e tetë) 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- Bashkimi i Operatorëve ekonomik “KMK” me nipt L78223801E dhe “SARDO”  me 

nipt K13120402W me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 6’372’188 (gjashte milion e treqind e shtatedhjete e dy mije e 

njeqind e tetedhjete e tete) lekë. 

 me TVSH është 7’646’625 (shtate milion e gjashteqid e dyzet e gjashte mije e 

gjashteqind e njezet e pese) lekë. 

2- “Boshnjaku” shpk, me nipt K72627402H me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 7’232’820 (tete milion e gjashteqind e tetedhjete e shtate mije 

e njeqind e gjashtedhjete) lekë. 



 me TVSH është 8’679’384 (tete milion e gjashteqind e shtatedhjete e nente mije 

e treqind e tetedhjete e kater) lekë. 

3-       “Viante Konstruksion”, me nipt K47103804L me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 7’723’140,8 (shtate milion e shtateqind e njezet e tre mije e 

njeqind e dyzet presje tete) lekë. 

 me TVSH është 9’267’768,9 (nente milion e dyqind e gjashtedhjete e shtate 

mije e shtateqind e gjashtedhjete e tete presje nente) lekë. 

4-       “Eurondertimi 2000”, me nipt K02003001O me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 7’796’442,15 (shtate milion e shtateqind e nentedhjete e gjashte 

mije e katerqind e dyzet e dy presje pesembedhjete) lekë. 

 me TVSH është 9’355’730,58 (nente milion e treqind e pesedhjete e pese mije 

e shtateqind e tridhjete presje pesedhjete e tete) lekë. 

5-       “2 AF Albania Group”, me nipt L32005501M me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 9’997’071 (nente milion e nenteqind e nentedhjete e shtate mije 

e shtatedhjete e nje) lekë. 

 me TVSH është 11’996’485 (njembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e 

gjashte mije e katerqind e tetedhjete e pese) lekë. 

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

 pa TVSH është 10’287’953 (dhjete milion e dyqind e tetedhjete e shtate mije e 

nenteqind e pesedhjete e tre) lekë. 

 me TVSH është 12’345’543 (dymbedhjete milion e treqind e dyzet e pese mije 

peseqind e dyzet e tre) lekë. 

 

 

Skualifikohen Operatoret Ekonomik si me poshte:  

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik “KMK” dhe “SARDO” është skualifikuar për arsye 

se nuk përmbush: 

 

1. Kapaciteti teknik pika 2/ pasi: Operatori ekonomik KMK nuk ka paraqitur Licence, ku 

sipas % së bashkëpunimit për punimet me zërat 10,13 duhet kategoria NS 8-A. 

2. Kapaciteti teknik pika 3/ pasi: Operatori ekonomik SARDO certifikata ISO 18001-

2007 deri më 3.12.2018, dhe nuk ka paraqitur ISO 3834-2:2006  

3. Kapacitetin Teknik pika 4.2/ pasi; BO nuk ka paraqitur specialiste për konstruksione 

metalike. Specialistët e paraqitur nga operatori KMK, nuk mund të merren parasysh 



pasi: Referuar kontratës së bashkëpunimit Operatori Sardo nuk ka paraqitur stafin e 

punëtorëve sipas % së zërave që kanë rënë dakort për të kryer. 

4. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: ka nje eskavator nga dy te kerkuar, nuk ka parqitur 

minifadrome 

 

 Operatori ekonomik “BOSHNJAKU” është skualifikuar për arsye se nuk permbush: 

 

- Kriteret e vecanta të kualifikimit pika b/ pasi: nuk ka paraqitur vërtetim detyrimesh nga 

OSHEE 

- Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi; nuk ka paraqitur kontatë të ngjashme 

- Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; nuk ka paraqitur vërtetim nga Tatimet për numrin e të 

siguruave 

- Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: nuk ka paraqitur motogjenetator, vibrator, pompë uji, 2 

kamiona me vinc, matrapik 

 

 Operatori ekonomik “VIANTE” është skualifikuar për arsye se nuk permbush: 

 

1. Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; nuk ka paraqitur listepagese per Nentorin 2018 

2. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: ka paraqitur nje eskavator nga dy te kerkuar 

 

 Operatori ekonomik “EURONDERTIM” është skualifikuar për arsye se nuk permbush: 

 

1. Kapacitetin Teknik pika 4.2/ pasi; nuk ka paraqitur specialiste për konstruksione metalike 

dhe karpentier. 

2. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: ka nje kamion vinc nga dy te kerkuar 

 

 

Pra Kualifikohen operatoret ekonomik si më poshtë: 

 

Pra kualifikohen operatorët ekonomik  të mëposhtëm: 

- 2 AF Albania Group 

- LIQENI VII 

 

 

Komisioni i vlerësimit të ofërtave  bazuar në  kriteret e vlerësimit  të ofertave  në cmimin më të 

ulët  të ofertës së kualifikuar bëri klasifikimin e ofertave si më poshtë: 

 

Në vënd të parë, operatori ekonomik “2 AF “ me vlerë të ofruar: 

 

 pa TVSH është 9,997,071 (nëntë milion e nëntëqindenëntëdhjetëeshtatë mijë e 

shtatëdhjetë e një) lekë. 



 me TVSH është 11,996,485 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqindenëntëdhjetëegjashtë 

mijë e katëqindetetëdhjetëepesë) lekë. 

 

Në vënd të dytë, operatori ekonomik “LIQENI VII “ me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 10,287,953 (dhjetë milion e dyqindetetëdhjetëeshtatë mijë e 

nëntëqindepesëdhjetëetre) lekë. 

 me TVSH është 12,345,543 (dymbëdhjetë milion e treqindedyzetepesë mijë e 

pesëqindedyzetetre) lekë. 

 

 

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë 2 AF Albania Group se oferta e 

paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 9’997’071 (nente milion e nenteqind e nentedhjete 

e shtate mije e shtatedhjete e nje) 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: 11/01/2019 

Gjatë afatit ligjor prej 7-ditë kalendarike të pritjes së ankesave, nuk pati asnjë ankesë nga operatorët 

ekonomik pjesmarrës në tender, në lidhje me vlerësimin e bërë nga K.V.O –së. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 


