
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 14/05/2018

“Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe Koder Lore, Nj. Adm. Sukth,

Bashkia Durres”

Për: Bashkimin e Operatoreve LIQENI VII DHE NDERTIMI SH.P.K, LIQENI VII, me nipt

K01730502W, me adrese Lagja nr. 14, Shkozet, Durres dhe NDERTIMI SH.P.K, me nipt

K11325002C, me adrese Rruga e Durresit, Kamez, Tirane, sipas kontrates se bashkepunimit nr.

4022 Prot. date 11/04/2019.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: 12795-03-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

 Objekti: “Ndertim i rrjetit shperndares ne zonen Kthesa e Ariut dhe Koder Lore,

Nj. Adm. Sukth, Bashkia Durres”

- Fondi limit: 15'130’111 (pesembedhjete milion e njeqind e tridhjete mije e njeqind

e njembedhjete) Lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 50 ditë nga lidhja e kontratës

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 4(kater) Operatorë Ekonomik si me poshte:

1. Al – Asfalt, me nipt K81511508A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 15’005’000 (pesembedhjete milion e pese mije) lekë.

 me TVSH është 18’006’000 (tetembedhjete milion e gjashte mije) lekë.

2. “Eurondërtim 2000”shpk, me nipt K02003001O, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 11’622’263,93 (njembedhjete milion e gjashteqinnd e njezet e

dy mije e dyqind e gjashtedhjete e tre presje nentedhjete e tre) lekë.

 me TVSH është 13’964’716,78 (trembedhjete milion e nenteqind e

gjashtedhjete e kater mije e shtateqind e gjashtembedhjete presje



shtatedhjete e tete) lekë.

3. Bashkimi i Operatoreve LIQENI VII DHE NDERTIMI SH.P.K, LIQENI VII me

nipt K01730502W dhe NDERTIMI SH.P.K me nipt K11325002C, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 14’767’251 (katermbedhjete milion e shtateqind e

gjashtedhjete e shtate mije e dyqind e pesedhjete e nje) lekë.

 me TVSH është 17’720’702 (shtatembedhjete milion e shtateqind e njezet

mije e shtateqind e dy) lekë.

4. SIRETA 2F, me nipt K51501008J, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 13’333’333 (trembedhjete milion e treqind e tridhjete e tre

mije e treqind e tridhjete e tre) lekë.

 me TVSH është 16’000’000 (gjashtembedhjete milion) lekë.

Skualifikohen Operatoret ekonomik si me poshte:

 Operatori ekonomik SIRETA 2F është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

KRITERET E VECANTA TE KUALIFIIMIT

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

përmbahen objektit të prokurimit.

Per Kapacitetin Teknik pika 3.3/ pasi; deshmit e kualifikimit te sikurimit teknik, te punojesve

te paraqitur nga operatori ekonomik i ka perfunduar afati perpara dites se hapjes se ofertave.

Per Kapacitetin Teknik pika 4 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne

DST: Pirun (min 6 ton) cope 1.

 Operatori ekonomik “EURONDERTIM 2000” është skualifikuar për arsye se nuk

permbush:

Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2 pasi : nuk ka paraqitur certifikaten ISO BS-EN

13331-1:2002 Standart per ndertimin dhe riparimin e kanaleve betonit .

Kapacitetin Teknik pika 3.2/ pasi; Mjekut te shoqerise i ka skaduar urdheri i mjekut me date

7.4.2019

Per Kapacitetin Teknik pika 4 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne

DST: mungon 1 Kamioncin vetshkarkuese(1-3 ton) .Nuk ka paraqitur dokumentacionin e

kerkuar ne dst per nje fadrome. Nuk ka paraqitur Autofshes , Grejder, Rrul me goma (6-12 ton),

Autobot Uji, Pirun, Autopomp, Mungon 1 aparat saldimi per tuba PE.

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

Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2 pasi: nuk ka paraqitur certifikaten ISO 8000-2014
(Standart per menaxhimin dhe pergjegjesin sociale) dhe BS-EN 13331-1:2002 (Standart per
ndertimin dhe riparimin e kanaleve betonit.)



Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 3.1/ pasi: nuk ka paraqitur Ekspert Zjarrfiksi 1

punonjës. Ekspert Mjedisi me Çertifikate per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis 1 punonjës.

Teknike ndertimi 2 punonjës.

Kapacitetin Teknik pika 3.2/ pasi; nuk ka paraqitur Mjekun.

Kapacitetin Teknik pika 3.3 / pasi; nuk ka paraqitur 10 punonjes me deshmi kualifikimi te
sigurimit teknik .
Kapacitetin Teknik pika 3.4 pasi: ska paraqitur kordinator per realizimin e punimeve.

Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi: nuk ka paraqitur asnje makineri.

Kapacitetin Teknik pika 5 / pasi: nuk ka paraqitur autorizimi prodhuesi.

Pra kualifikohet Operatori Ekonomik: ‘’ KUPA’’ sh.p.k me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 12.096.362,25 (dymbëdhjetë milion e nëntëdhjetë gjashtë mijë e

treqind e gjashtëdhjetë e dy presje njëzet e pesë ) lekë.

 me TVSH është 14.515.634,70 (katërmbëdhjetë milion e pesëqind e pesëmbëdhjetë

mijë e gjashtëqind e tridhjetë e katër presje shtatëdhjetë ) lekë.

Pra kualifikohet bashkimi i operatorëve ekonomik :

- LIQENI VII DHE NDERTIMI SH.P.K
Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë LIQENI VII DHE NDERTIMI

SH.P.K se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: është 14’767’251

(katermbedhjete milion e shtateqind e gjashtedhjete e shtate mije e dyqind e pesedhjete e

nje) lekë pa TVSH dhe 17’720’702 (shtatembedhjete milion e shtateqind e njezet mije e

shtateqind e dy) lekë me 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: 06/05/2019

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




