
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 27/03/2019

“Ndërtim rrjeti i ri në fshatin Rreth, Njësia Adm.Xhafzotaj, Bashkia Shijak”

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

Kukes.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: . – 05300-01-28-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Ndërtim rrjeti i ri në fshatin Rreth, Njësia Adm.Xhafzotaj, Bashkia Shijak”

- Fondi limit: 35.890.858 (tridhjet e pese milion e teteqind e nentedhjete mijë e teteqind e

pese dhjetë e tete) lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 60 ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës.

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 6(gjashte) Operatorë Ekonomik si me poshte:

1“EURONDERTIM 2000”, me Nipt K02003001O, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 26’065’257,23 (njezet e gjashte milion e gjashtedhjete e pese mije e

dyqind e pesedhjete e shtate presje njezet e tre) lekë.

 me TVSH është 31’278’308,67 (tridhjete e nje milion e dyqind e shtatedhjete e tete

mije e treqind e tete presje gjashtedhjete e shtate) lekë.

2. Bashkimi i Operatoreve “PEPA GROUP”, me Nipt L42215009L dhe “JUNIK”, me nipt

J68007522L, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 32’099’144,18 (tridhjete e dy milion e nentedhjete e nente mije e

njeqind e dyzet e kater presje tetembedhjete) lekë.

 me TVSH është 38’518’973,01 (tridhjete e tete milion e peseqind e tetembedhjete

mije e nenteqind e shtatedhjete e tre presje zero n je) lekë.



3. “LIQENI VII” me Nipt K01730502W, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 35’000’000 (tridhjete e pese milion) lekë.

 me TVSH është 42’000’000 (dyzet e dy milion) lekë.

4. “AL-ASFALT” me Nipt K81511508A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 35’339’998 (tridhjete e pese milion e treqind e tridhjete e nente mije

e nenteqind e nentedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 42’409’998 (dyzet e dy milion e katerqind e nente mije e nenteqind

e nentedhjete e tete) lekë.

5. “INA” me Nipt J61814009W, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 35’222’034 (tridhjete e pese milion e dyqind e njezet e dy mije e

tridhjete e kater) lekë.

 me TVSH është 42’266’440 (dyzet e dy milion e dyqind e gjashtedhjete e gjashte

mije e katerqind e dyzet) lekë.

6. “BE-IS” me Nipt K71412003A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 34’871’168 (tridhjete e kater milion e teteqind e shtatedhjete e nje

mje e njeqind e gjashtedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 41’845’401 (dyzet e nje milion e teteqind e dyzet e pese mije e

katerqind e nje) lekë.

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

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

- Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; ka paraqitur mesatarisht 65 punonjes, nga 90 të kërkuar

në DST

- Kapacitetin Teknik pika 4.3/ pasi; nuk ka paraqitur 2 punonjes hidraulik

- Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: nuk ka paraqitur License QKL kodi III.2.B

- Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: ka paraqitur tre kamione nga 4 të kerkuar. Nuk ka

paraqitur minifadrome, freze asfalti, fshese rruge.

- Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi: formulari i deklarimit te kontratave në proces nuk

përmban të dhëna mbi datat e fillimit dhe përfundimit, sipas formatit të kërkuar në DST.



 Bashkimi i Operatorëve ekonomik “PEPA GROUP” dhe “JUNIK” është skualifikuar

për arsye se nuk përmbush:

1. Kriteret e pergjithshme te pranimit/ pasi: operatori Pepa Group nuk ka paraqitur

deklaratën sipas shtojces 8.

2. Kriteret e vecanta te kualifikimit/ pasi: operatori Pepa Group nuk ka paraqitur deklaratat

për pikat b, c, d.

3. Kapaciteti teknik pika 4/ pasi: operatori ekonomik Pepa Group ka paraqitur mesatarisht

72.4 punonjës, nga 77.4 të kërkuar sipas % së bashkëpunimit. Pepa Group nuk ka

paraqitur listepagesat për periudhen Janar-Qershor 2018.

4. Kapaciteti teknik pika 4.1/ pasi: stafi inxhinierik i operatorit ekonomik Pepa Group,

Ing.Ndertimi, Ing.Mekanik, Ing.Hidroteknik, Ing.Mjedisi figurojnë ne listëpagesën e

shoqërisë më pak se 6 muaj.

5. Kapaciteti teknik pika 4.4/ pasi: Operatori ekonomik Junik nuk ka paraqitur licensë QKL

Kodi III.2.B

6. Kapaciteti teknik pika 6/ pasi: mjetet dhe pajisjet e praraqitura nga Pepa Group nuk

vleresohen pasi nuk eshte paraqitur deshmia e këtyre mjeteve nga operatori, pra BO nuk

ka paraqitur: kamion veteshkarkues, fadrome me goma, minifadroma, minieskavator,

eskavator me goma, autobot uji, autovinc, pompë uji, kamioncine, prerese asfalti, rrul

asfalti, tokmak, semafore te levzshem, freze asfalti, fshese rruge, autobitumatrice,

matrapik.

7. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; operatori ekonomik Junik nuk ka paraqitur kontratë

furnizimi për materialet që ky operator ka marrë përsipër të realizojë sipas % së

bashkëpunimit.

8. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi: operatori ekonomik Pepa Group nuk ka paraqitur

deklaratë mbi kontratat në proces.

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

1. Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; ka paraqitur mesatarisht 59.4 punonjes, nga 90 të

kërkuar në DST

2. Kapaciteti teknik pika 6/ pasi: operatori ekonomik nuk ka paraqitur: freze asfalti, fshese

rruge. Ka paraqitur 1 tokmak nga 2 të kërkuar, 2 semafore nga 4 të kërkuar, pajisja

autobitumatrice është deklaruar gabim.

3. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi: formulari i deklarimit te kontratave në proces nuk

përmban të dhëna mbi datat e fillimit dhe përfundimit, sipas formatit të kërkuar në DST.

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

1. Kriteret e vecanta te kualifikimit/ pasi: oferta ekonomike eshtë plotësuar gabim pasi në

zerin Puseta Shpërndarëse 5-7 dalje nuk është kryer shumëzimi me 70. Mbas korigjimit

oferta ekonomike e paraqitur nga operatori është 39,637,149 lekë, pra mbi fondin limit.



2. Kapacitetin Teknik pika 4.3/ pasi; nuk ka paraqitur mekanik.

3. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: nuk ka paraqitur License QKL kodi III.2.B

4. Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: ka paraqitur 1 kamion nga 4 të kerkuar. Nuk ka paraqitur

tokmak, semaforë të levizshem, fshese rruge. Mjetet asfaltoshtruese, prerese asfalti,

autobitumatrice nuk janë deklaruar në shtojcen 9.

5. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontratë furnizimi

materiale sipas objektit te prokurimit.

6. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi: formulari i deklarimit te kontratave në proces nuk

përmban të dhëna mbi datat e fillimit dhe përfundimit, sipas formatit të kërkuar në DST.

 Operatori ekonomik “AL-ASFALT” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; ka paraqitur mesatarisht 85.5 punonjes, nga 90 të

kërkuar në DST

2. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi: nuk ka paraqitur License QKL kodi III.2.B

3. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontratë furnizimi

materiale sipas objektit te prokurimit.

4. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi: formulari i deklarimit te kontratave në proces nuk

përmban të dhëna mbi datat e fillimit dhe përfundimit, sipas formatit të kërkuar në DST.

Pra kualifikohen operatori ekonomik si më poshtë:

BE-IS

 pa TVSH është 34’871’168 (tridhjete e kater milion e teteqind e shtatedhjete e nje

mje e njeqind e gjashtedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 41’845’401 (dyzet e nje milion e teteqind e dyzet e pese mije e

katerqind e nje) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë BE-IS sh.p.k se oferta e paraqitur,

me nje vlere te pergjithshme prej: 34’871’168 (tridhjete e kater milion e teteqind e

shtatedhjete e nje mje e njeqind e gjashtedhjete e tete) lekë dhe me TVSH është 41’845’401

(dyzet e nje milion e teteqind e dyzet e pese mije e katerqind e nje) 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: 19/03/2019

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


