
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 26/06/2019

“Blerje kimikate”

- Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A DURRËS

Adresa LAGJJA NR. 17 RRUGA” DALIP PEZA”,DURRËS

Tel/Fax 052238329

E-mail www.ukdurres.com

Faqja e Internetit www.ukdurres.com

Personat pergjegjes per prokurimin Anisa Beu, email: abeu954@gmail.com ;Diana Budo, email:
dianabudo12345@gmail.com ; Bledar Metalla, email: bledar.metalla@ukdurres.al

Për: 2AT shpk, NIPT:  K14019001H, me adresë: Dishnicë, Korçë.

Proçedura e prokurimit: “E hapur-Mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: 21623-05-13-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje kimikate”.

- Fondi limit: 20'985’915 (Njezet milion e nenteqind e tetedhjete e pese mije e

nenteqind e pesembedhjete) Lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 24 muaj sipas kerkeses se Autoritetit kontraktor nga data e

nenshkrimit te kontrates

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në proçedure 2 (dy) ofertues si me poshte:

1 Operatori ekonomik “ATLANTIK 3’’ shpk, me nipt K22218003V, i cili nuk ka paraqitur

oferte ekonomike.

2 Operatori ekonomik 2AT shpk, NIPT:  K14019001H, me vlere te ofruar:

http://www.ukdurres.com
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 pa TVSH është 20’553’250 (njezet milion e peseqind

pesedhjete e tre mije e dyqind e pesedhjete) lekë.

 me TVSH është 24’663’900 (njezet e kater milion e gjashteqind e

gjashtedhjete e tre mije e nenteqind) lekë.

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si më poshtë vijon:

“ATLANTIK 3’’ shpk
Oe “ATLANTIK 3’’ shpk eshte skualifikuar per arsye se nuk ka paraqitur:

1. Oe nuk ka paraqitur asnje dokumentacion mbi kriteret e pergjithshme, kriteret e vecanta te
kualifikmit.

2. Oe nuk ka paraqitur oferte.

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

2AT shpk

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë 2AT shpk se oferta e

paraqitur , me nje vlere te pergjithshme prej: 20’553’250 (njezet milion e peseqind

pesedhjete e tre mije e dyqind e pesedhjete) 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: 18/06/2019

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

ADMINISTRATOR
ING.SPARTAK KOVAÇI

PERSONI I AUTORIZUAR
Z. KASEM BEJKO




