
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 09/09/2019

“Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Projekt

per vendosje matesash ne pallatet me kollon te brendshme, loti I, Qytet Durres”

Për: REAN 95, NIPT: J61827043V, me adresë: Rruga Musa Karapici,banesa numër 6, Tirane.

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

Numri i references se procedures/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 30769-07-18-2019

- Objekti: “Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Mbikqyrje për prokurimin me

objekt “Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollon te brendshme, loti I,

Qytet Durres”

- Fondi limit: 920’833 (nenteqind e njezet mije e teteqind e tridhjete e tre) Lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 90 ditë duke filluar nga dita e neserme e punes pas

nenshkrimit te kontrates sipas grafikut te punimeve te hartuar nga projektuesi

Shërbimi i mbikqyrjes do të zgjatë për gjithë periudhën e zbatimit të punimeve, nga momenti i
lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve të objektit deri në përfundimin e
punimeve.

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës 6 (gjashte) operatorë ekonomik:

1- GB CIVIL ENGINEERING, me nipt L51825011V, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 837 307.18 (teteqind e tridhjet e shtate mije e treqind e shtate

presje tetembedhjete) lekë.

 me TVSH është 1 004 768 .62 (një milion e kater mijë e shtatëqind e

gjashtëdhjetë e tete presje gjashtëdhjetë e dy) lekë.



2- INSTITUT DEKLIADA-ALB, me nipt K71606006A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 837 307.18 (teteqind e tridhjet e shtate mije e treqind e shtate

presje tetembedhjete) lekë.

 me TVSH është 1 004 768 .62 (një milion e kater mijë e shtatëqind e

gjashtëdhjetë e tete presje gjashtëdhjetë e dy) lekë.

3- NOVATECH STUDIO, me nipt L01717030C,me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 835’166,14 (teteqind e tridhjete e pese mije e njeqind e

gjashtedhjete e gjashte presje katermbedhjete) lekë.

 me TVSH është 1’002’199,36 (Një milion e dy mije e njeqind e

nentedhjete e nente presje tridhjete e gjashte) lekë

4- REAN 95, J61827043V, ME VLERE TE OFRUAR:

 pa TVSH është 837 307.18 (teteqind e tridhjet e shtate mije e treqind e shtate

presje tetembedhjete) lekë.

 me TVSH është 1 004 768 .62 (një milion e kater mijë e shtatëqind e

gjashtëdhjetë e tete presje gjashtëdhjetë e dy) lekë.

5- ERALD-G, J61827043V, ME VLERE TE OFRUAR:

 pa TVSH është 837 307.18 (teteqind e tridhjet e shtate mije e treqind e shtate

presje tetembedhjete) lekë.

 me TVSH është 1 004 768 .62 (një milion e kater mijë e shtatëqind e

gjashtëdhjetë e tete presje gjashtëdhjetë e dy) lekë.

6- “MAK STUDIO”, me nipt L01422017O, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 846’964 (teteqind e dyzet e gjashte mije e nenteqind e

gjashtedhjete e kater) lekë.

 me TVSH është 1’016’356 (një milion e gjashtembedhjete mije e treqind e

pesedhjete e gjashte) lekë.

Jane skualifikuar Operatoret Ekonomik si me poshte:

 Operatori ekonomik “ERALD-G” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Formulari i ofertes se paraqitur nga operatori ekonomik nuk ploteson kriterin e kerkuar

ne DST pika 10 paragafi i fundit i cili shprehet: operatoret ekonomik duhet te paraqesin

te dhena te plota te personit te kontaktit dhe analizen e cmimeve mbi tarifen personale te

ofruar.

2. OE nuk ka paraqitur si drejtues teknik dy Inxhinier Hidroteknik te kerkuar ne DST pika

3 Kapaciteti teknik.



 Operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO” është skualifikuar për arsye se nuk

permbush:

1. Oe nuk ka si drejtues teknik ING. hidroteknik te kerkuar ne DST pika 3.
2. OE nuk ka paraqitur licensen e shoqeris per QKB " per vleresimin e ndikimit ne mjedis

dhe QKB"Per sherbimin e ekspertizes ne fushen e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpetimit" te
kerkuar ne DST pika 6.

3. Formulari i ofertes se paraqitur nga operatori ekonomik nuk ploteson kriterin e kerkuar
ne DST pika 10 analizen e cmimeve mbi tarifen personale te ofruar.

4. lera e paraqitur nga OE eshte me e vogel se limiti i vleres se perllogaritur sipas VKM
354 date 11.05.2016.

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

1. OE nuk ka para OE nuk ka paraqitur ISO OHSAS 18001-2007 te kerkuar ne DST pika
7.qitur ISO OHSAS 18001-2007 te kerkuar ne DST pika 7.

 Operatori ekonomik INSTITUT DEKLIADA-ALB është skualifikuar për arsye se nuk
permbush:

Oe nuk ka paraqitur QKB "per sherbimin e ekspertizes ne fushen e mbrojtjes ndaj zjarrit dhe
shpetimit " te kerkuar ne DST pika 6.

Gjate fazes se pritjes se ankesave, INSTITUT DEKLIADA-ALB paraqiti ankese ne lidhje me

vleresimin e bere, ankese e cila u mor ne konsiderate nga grupi i shyrtimit te ankeses dhe u

ftuan per short tre operatoret e meposhtem:

 GB CIVIL ENGINEERING & K-SA

 INSTITUT DEKLIADA

 REAN 95

Shorti u hodh me date 30/08/2019 dhe u perzgjodh oe REAN 95, ne vend te dyte INSTITUT

DEKLIADA dhe ne vend te trete Bo GB CIVIL ENGINEERING & K-SA

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë REAN 95se oferta e
paraqitur 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: 30/08/2019

Gjatë afatit ligjor prej 7-ditë kalendarike të pritjes së ankesave, nuk pati asnjë ankesë nga

operatori ekonomik pjesmarrës në tender, në lidhje me vlerësimin e bërë nga K.V.O –së.

Komisioni i Vlerësimit të ofertave referuar VKM Nr.914 datë 29.12.2014 Kreu VII (Kushte të

përgjithshme për zbatim ) Pika 1 “mungesa e konkurrencës pika a) “, vazhdon procedurën e

vlerësimit me operatorin ekonomik të kualifikuar.


