
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 17/05/2019

“Rehabilitimi i paneleve elektrik në Stacionin Qëndër Fushë-Krujë”

Për: “Flor Ahmetaj” me NIPT: L52207504I me adresë: Lagjja nr. 14, Rruga Asti Gogoli,

Objekt me nr. pasurie 1/12, Durres.

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

Numri i references se procedures/lotit: 18137-04-15-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Rehabilitimi i paneleve elektrik në Stacionin Qëndër Fushë-Krujë”

- Fondi limit: 7'455'273,33 (shtate milion e katerqind e pesedhjete e pese mije e dyqind e

shtatedhjete e tre presje tridhjete e tre) Lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 45 dite nga dita 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 2 (dy) ofertues si me poshte:

1- “EDICO” me nipt L82118039C, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6’543’610 (gjashte milion e peseqind e dyzet e tre mije e

gjashteqind e dhjete) lekë.

 me TVSH është 7’852’332 (shtate milion e teteqind e pesedhjete e dy mije e

treqind e tridhjete e dy) lekë.

2- “Flor Ahmetaj” me nipt: L52207504I, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 7’310’320 (shtate milion e treqind e dhjete mije e treqind e

njezet) lekë.

 me TVSH është 8’772’384 (tete milion e shtateqind e shtatedhjete e dy mije e



treqind e tetedhjete e kater) lekë.

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

- Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi; nuk përmbush asnjë nga kriteret e kerkuar në DST nga

pika 1deri pika 8.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

 Operatori ekonomik “Flor Ahmetaj” është kualifikuar për arsye se përmbush

- kriteret e kërkuar në DST

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

“Flor Ahmetaj”
Me vlere te ofruar nga ky Operator Ekonomik:

- pa TVSH është 7’310’320 (shtate milion e treqind e dhjete mije e treqind e njezet)

lekë.

- me TVSH është 8’772’384 (tete milion e shtateqind e shtatedhjete e dy mije e

treqind e tetedhjete e kater) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “Flor Ahmetaj” se oferta e paraqitur,

me nje vlere te pergjithshme prej: 7’310’320 (shtate milion e treqind e dhjete mije e treqind e

njezet) 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: 09/05/2019

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




