
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 07/02/2020

“Rehabilitim i rrjetit te kanalizimeve ne zonen e qytetit, Bashkia Durrës”

Për: “Balili Konstruksion” shpk, NIPT: K17016202S, me adresë: Velce, Vlore dhe ‘’KUPA’’

shpk, me nipt K51615512C, me adrese Rr. Berisha, Argjinatura Kamez, Tirane, sipas Kontrates

se bashkepunimit nr. 1 date 08/01/2020, me perfaqesues shoqerine “Balili Konstruksion” shpk

sipas Prokures se Posacme nr. 2 date 08/01/2020.

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

Numri i references se procedures/lotit: 46856-12-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Rehabilitim i rrjetit te kanalizimeve ne zonen e qytetit, Bashkia Durrës”

- Fondi limit: 8'200’000 (tete milion e dyqind mije) Lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 50 dite kalendarike duke filluar nga dita e neserme e punes nga

data e nenshkrimit te kontrates sipas grafikut te punimeve te hartuar nga projektuesi

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

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

1- “Balili Konstruksion” shpk me nipt K17016202S dhe ‘’KUPA’’ shpk, me nipt

K51615512C me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 8’147’041 (tetë milion e njeqind e dyzet e shtate mije e dyzet

e nje)lekë.

 me TVSH është 9’776’449,1 (nente milion e shtateqind e shtatedhjete e

gjashte mije e katerqind e dyzet e nente presje nje) lekë.

2- ‘’K-AAV” shpk, me nipt L51506025C me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 7’383’721,86 (shtate milion e treqind e tetedhjete e tre mije e

shtateqind e njezet e nje presje tetedhjete e gjashte)lekë.

 me TVSH është 8’860’466,23 (tete milion e teteqind e gjashteqind mije e



katerqind e gjashtedhjete e gjashte presje njezet e tre)lekë.

Skualifikohen Operatoret ekonomik si me poshte:

 Operatori ekonomik “K-AAV sh.p.k” është skualifikuar për arsye se nuk permbush :

- Kriteret e vecanta te kualifikimit pika g/ pasi: vertetimi qe konfirmon shlyerjen e
energjise eshte i dates 28.10.2019.

- Kapacitetin Ekonomik dhe financiar pika 1/ pasi; nuk ka paraqitur bilancet e 3 viteve te
fundit.
Kapacitetin Ekonomik dhe financiar pika 2/ pasi: xhiroja mesatare e tre viteve te fundit
eshte me e vogel se vlera e fondit limit.

- Kapacitetin Teknik pika 1/ pasi: pasi kontrata e paraqitur per pune te ngjashme nuk eshte
e te njenjtes natyre.

- Kapacitetin Teknik pika 3/ pasi: OE nuk ka paraqitur ISO-t e kerkuara ne DST.
ISO 14001:2015 dhe ISO BS PAS 99:2012.

- Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi: nuk ploteson kriterin e kerkuar ne DST ku numri i
punojesve per periudhen Dhjetor 2018- nentor 2019 eshte me i vogel se 40 punojes.

- Kapacitetin Teknik pika 4.1/ pasi: ne Licencen e shoqerise nuk ka te perfshire ing.
Mjedisi, ing.Gjeolog, ing. Ndertimi te kerkuar ne DST.

- Kapacitetin Teknik pika 4.3/ pasi: deshmit e kualifikimit jan jasht afatit te vlefshmerise.

- Kapacitetin Teknik pika 4.4/ pasi: nuk ka paraqitur kordinatore per realizimin e
punimeve.

- Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi; nuk ka paraqitur asnje nga Makinerite e kerkuara ne
DST pervec ( Matrapik , Gjenerator, sharre asfalti, vibrator betoni, rul, Eskavator me
zinxhire.

- Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi; nuk ka paraqitur autorizimin e prodhuesit te kerkuar ne
Dst per materialet hidraulike.

- Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; nuk ka paraqitur analize teknike per zerat kryesore te

preventivit.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

 Operatori ekonomik “Balili Konstruksion” shpk dhe ‘’KUPA’’ shpk është kualifikuar

për arsye se përmbush

- kriteret e kërkuar në DST

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:



“Balili Konstruksion” shpk dhe ‘’KUPA’’ shpk

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “Balili Konstruksion” shpk dhe
‘’KUPA’’ shpk se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 8’147’041 (tetë milion e
njeqind e dyzet e shtate mije e dyzet e nje)lekë pa TVSH dhe 9’776’449,1 (nente milion e
shtateqind e shtatedhjete e gjashte mije e katerqind e dyzet e nente presje nje) 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: 20/01/2020

Gjatë afatit ligjor prej 7 ditësh për pritjen e ankesave operatori ekonomik “K-AAV sh.p.k” me

date 22/01/2020 paraqiti ankese me ane te se ciles kundershtroi procesin e vleresimit te ofertave.

Me date 27/01/2020 grupi i shqyrtimit te ankeses, i ktheu pergjigje operatorit ankimues ne lidhje

me mos pranimin e ankeses.

Operatori ankimues mori dijeni me date 28/01/2020 ne lidhje me shqyrtimin e ankeses se tij pasi

u paraqit personalisht prane sekretarise se UKD.

Gjate afatit prej 10 ditesh per pritjen e ankesave ne KPP nuk pati ankesa.

ADMINISTRATOR
ING.SPARTAK KOVAÇI

PERSONI I AUTORIZUAR
Z. KASEM BEJKO


