
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 06/05/2019

“Rehabilitim i linjes se ujesjellesit prane depos Shilore, Karpen, Nj.Adm. Maminas

Bashkia Shijak”

Për: Bashimin e Operatoreve “V.A.S KONSTRUKSION” me Nipt L61322023P,me adresë:

Rruga "Gjin Bue Shpata", pallati ''Binjaket'', hyrja 1, kati 5, ap.14/1, Tirane dhe NDREGJONI

shpk, me nipt K31329048I, me adrese Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr.

32, Hyrja 8, Tirane, sipas kontrates se bashkepunimit nr. 410 Prot. date 15/03/2019.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: . – 05691-01-30-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Rehabilitim i linjes se ujesjellesit prane depos Shilore, Karpen, Nj.Adm.

Maminas Bashkia Shijak”

- Fondi limit: 15,678,162 (pesembedhjete milion e gjashteqind e shtatedhjete e tete mije e

njeqind e gjashtedhjete e dy) lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 40 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“AL-ASFALT” me Nipt K81511508A, me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 15,230,000 (pesembedhjete milion e dyqind e tridhjete mije) lekë.

 me TVSH është 18,276,000 (tetembedhjete milion e dyqind e shtatedhjete e gjashte

mije) lekë

2. “V.A.S KONSTRUKSION DHE NDREGJONI” me Nipt L61322023P, me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 14,938,194.6 (katermbedhjete milion e nenteqind e tridhjete e tete

mije e njeqind e nentedhjete e kater presje gjashte) lekë.

 me TVSH është 17,925,933.52 (shtatembedhjete milion e nenteqind e njezet e pese

mije e nenteqind e tridhjete e tre presje pesedhjete e dy) lekë



3“LIQENI VII” me Nipt K01730502W, me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 14,990,000 (katermbedhjete milion e nenteqind e nentedhjete mijë)

lekë.

 me TVSH është 17,988,000 (shtatembedhjete milion e nenteqind e tetedhjete e tete

mije) lekë.

4. “FLED” me Nipt K17621104C, me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 12’334’449 (dymbedhjete milion e treqind e tridhjete e kater mije e

katerqind e dyzet e nente) lekë.

 me TVSH është 14’801’338 (katermbedhjete milion e teteqind e nje mije e treqind e

tridhjete e tete) lekë

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

 pa TVSH është 15’119’957 (pesembedhjete milion e njeqind e nentembedhjete mije

e nenteqind e pesedhjete e shtate) lekë.

 me TVSH është 18’143’948 (tetembedhjete milion e njeqind e dyzet e tre mije e

nenteqind e dyzet e tete) lekë

6. “LEON KONSTRUKSION”, me nipt K71820009I, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 11’759’889,75 (njembedhjete milion e shtateqind e pesedhjete e

nente mije e teteqind e tetedhjete e nente presje shtatedhjete e pese) lekë.

 me TVSH është 14’111’867,7 (katermbedhjete milion e njeqind e njembedhjete mije

e teteqind e gjashtedhjete e shtate presje shtate) lekë

Jane skualifikuar Operatoret ekonomik si me poshte:

 Operatori ekonomik LEON KONSTRUKSION është skualifikuar për arsye se nuk

permbush:

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

- Vlera e ofruar nga operatori bazuar në preventivin e paraqitur, në zërin shuma 1-4 ka

një shtesë vlerë prej 30,217 lekësh.

2. Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi; punët e ngjashme të paraqitura nga operatori nuk i

përmbahen objektit të prokurimit.

3. Kapacitetin Teknik pika 5 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne

DST: Ne vend te Eskavatorit me zinxhir eshte paraqitur minieskavator.

Nuk ka paraqitur autofshese pastruese per asfaltin dhe kamioncin nga 1.5-3.5 ton.

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



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

 Vlera e ofruar nga operatori bazuar në preventivin e paraqitur, në zërin shuma 1-4

ka një shtesë vlerë prej 805,079 lekësh.

 Kapacitetin Teknik pika 2.3 (1)/ pasi; punët e ngjashme të paraqitura nga

operatori nuk i përmbahen objektit të prokurimit.

 Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi; nuk ka përmbush kategorinë NS-13 në licencën e

paraqitur nga operatori.

- Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; nuk `perbush kriterin qe per periudhen Janar –

Dhjetor 2018 te kete mesatarisht minimumi 30 punojes me kohe te plote.

-- Kapacitetin Teknik pika 6 / pasi: nuk ka paraqitur kontrate paraprake furnizimi.

- Kapacitetin Teknik pika 7 / pasi: deklaraten e punimeve ne proces nuk e ka

paraqitur te plote sipas formatit te kerkuar ne DST.

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

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

 Vlera e ofruar nga operatori bazuar në preventivin e paraqitur, në zërin shuma 1-4

ka një shtesë vlerë prej 698,545 lekësh.

 Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi; nuk ka përmbush kategorinë NS-13 në licencën e

paraqitur nga operatori.

 Kapacitetin Teknik pika 4.4 / pasi; nuk ka paraqitur punonjes me deshmi

kualifikimi te grupit IV dhe V.

- Kapacitetin Teknik pika 5 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne

DST. Nuk ka paraqitur autofshese pastruese per asfaltin.

- Kapacitetin Teknik pika 6 / pasi: nuk ka paraqitur kontrate paraprake furnizimi

- Kapacitetin Teknik pika 7 / pasi: nuk ka paraqitur deklaraten e punimeve ne proces.

Pra kualifikohen Operatoret Ekonomik si me poshte:

Pra kualifikohen operatorët ekonomik të mëposhtëm:

- V.A.S KONSTRUKSION DHE NDREGJONI
- LIQENI VII
- AL-ASFALT

Nga sa me siper:

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 “V.A.S KONSTRUKSION DHE NDREGJONI “ me



vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 14,938,194.6 (katermbedhjete milion e nenteqind e tridhjete e tete

mije e njeqind e nentedhjete e kater presje gjashte) lekë.

 me TVSH është 17,925,933.52 (shtatembedhjete milion e nenteqind e njezet e pese

mije e nenteqind e tridhjete e tre presje pesedhjete e dy) lekë.

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

 pa TVSH është 14,990,000 (katermbedhjete milion e nenteqind e nentedhjete mijë)

lekë.

 me TVSH është 17,988,000 (shtatembedhjete milion e nenteqind e tetedhjete e tete

mije) lekë.

Në vënd të tretë, operatori ekonomik “AL-ASFALT “ me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 15,230,000 (pesembedhjete milion e dyqind e tridhjete mije) lekë.

 me TVSH është 18,276,000 (tetembedhjete milion e dyqind e shtatedhjete e gjashte

mije) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “V.A.S KONSTRUKSION DHE

NDREGJONI” se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: pa TVSH është

14,938,194.6 (katermbedhjete milion e nenteqind e tridhjete e tete mije e njeqind e

nentedhjete e kater presje gjashte) lekë dhe me TVSH është 17,925,933.52

(shtatembedhjete milion e nenteqind e njezet e pese mije e nenteqind e tridhjete e tre

presje pesedhjete e dy) 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: 01/04/2019

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

ekonomik pjesmarrës në tender “Leon Konstruksion” me date 5.4.2019 nr.694 Prot. në lidhje me

vlerësimin e bërë nga K.V.O. Referuar urdherit te brendshem nr.694/1 date 5.4.2019 eshte



ngritur grupi I shqyrtimit te ankeses. Me shkrese nr.694/3 date 10.4.2019 I kthehet pergjigje

operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” ku ankesa e bere nuk meret parasysh nga grupi I

shqyrtimit.


