
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 01/04/2019

“Blerje pjese kembimi per automjete ”

Për “LUAR Bros” sh.p.k me nipt, L72322004M, me adres Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra

Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1, Tirane.

Proçedura e prokurimit: “E hapur - mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: 05907-01-31-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje pjese kembimi per automjete”

- Fondi limit: 19'813’600 (nentembedhjete milion e teteqind e trembedhjete mije e

gjashteqind) Lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: Grafiku i dorezimit te materialeve do te jete 60 dite i detajuar

si meposhte:

Materailet me nr rendor 1-16 ; 17-48; 101-151; 180-192; 267-289 do te jene Brenda 30
diteve te para.

Materailet me nr rendor 49-100;152-179;193;266;290-321 do te sillen ne ditet 31-60.
- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 2 (dy) operatorë ekonomik si me poshte:

1- “LUAR BROS” sh.p.k., me nipt L72322004M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 18’950’100 (dymbedhjete milion e nenteqind e pesedhjete

mije e njeqind) lekë.

 me TVSH është 22’740’120 (njezet e dy milion e shtateqind e dyzet mije e

njeqind e njezet) lekë.

2- “KADIU” sh.p.k., me nipt J61817045K, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 18’086’500 (Tetembedhjete milion e tetedhjete e gjashte mije

e peseqind) lekë.



 me TVSH është 21’703’800 (njezet e nje milion e shtateqind e tre mije e

teteqind) lekë.

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshte:

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

2. Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.2 Kapacitetin ekonomik dhe finanaciar pikat 1

pasi: nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2016 .

2.3Kapacitetin teknik pikat 2, 3,4,5,7 pasi; Nuk ka paraqitur :

Pika 2: Autorizim Distributori me AUTOPASION i cili ka aotorizim me prodhuesin

MICHELIN.

Pika 3: Certifikat ISO te Prodhuesit HELLA dhe Prodhuesit MICHELIN pasi iso e paraqitur

per kete prodhues eshte e TIGAR-TYRES.

Pika 4: ISO 9001:2015 e Operatorit Ekonomik Kadiu eshte e pa akredituar.

Pika 5 : Nuk ka paraqitur katalog per te gjithe mallrat e kerkuara ne kete objekt prokurimi.

Pika 7: Nuk ka paraqitur te gjitha mostrat e kerkuara diten e hapjes se ofertave per kete

objekt prokurimi.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

“LUAR Bros” sh.p.k

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “LUAR Bros”, se oferta e

paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 18’950’100 (dymbedhjete milion e nenteqind

e pesedhjete mije e njeqind) 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: 20/03/2019

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




