
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 04/04/2019

“Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në rrugët : Pelioni dhe Gentiana,Plazh,Bashkia Durrës”.

Për: “EURONDERTIM 2000”, me Nipt K02003001O, me adresë: Njesia Bashkiake Nr.7,

Rruga e Kavajes, Pallati 114, Shkalla 1, Kati 2, Ap.2.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim - pune”.

Numri i references se procedures/lotit: 12876-03-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në rrugët : Pelioni dhe Gentiana, Plazh,

Bashkia Durrës”.

- Fondi limit: 4.399.773 (kater milion e treqind e nentedhjete e nente mijë e

shtateqind e shtatedhjete e tre) Lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 30 dite kalendarike duke filluar nga data e neserme e punes nga

data e lidhjes se kontrates

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 1 (një) ofertues si me poshte:

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

 pa TVSH është 3’394’051,95 (tre milion e treqind e nentedhjete e kater mije

e pesedhjete e nje presje nentedhjete e pese) lekë.

 me TVSH është 4’072’862,34 (kater milion e shtatedhjete e dy mije e

teteqind e gjashtedhjete e dy presje tridhjete e kater) lekë.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

 Operatori ekonomik “EURONDERTIM 2000” është kualifikuar për arsye se përmbush

- kriteret e kërkuar në DST



Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

“EURONDERTIM 2000”
Me vlere te ofruar nga ky Operator Ekonomik:

 pa TVSH është 3’394’051,95 (tre milion e treqind e nentedhjete e kater mije

e pesedhjete e nje presje nentedhjete e pese) lekë.

 me TVSH është 4’072’862,34 (kater milion e shtatedhjete e dy mije e

teteqind e gjashtedhjete e dy presje tridhjete e kater) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “EURONDERTIM 2000”, se oferta

e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 3’394’051,95 (tre milion e treqind e nentedhjete

e kater mije e pesedhjete e nje presje nentedhjete e pese) 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: 27/03/2019

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


