
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 06/03/2020

“Blerje materiale dhe pajisje elektrike”

Për: LIGUS sh.p.k, me NIPT:  L51523001S, me adresë: Rruga Mark Bazati, Pallati Jora

Shpk, Kati perdhes, Dyqani/Magazina me Nr.1, Tirane.

Proçedura e prokurimit: “E hapur-Mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: Nr. REF - 48357-01-28-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje materiale dhe pajisje elektrike”

- Fondi limit: 59'930'056,67 (pesedhjete e nente milion e nenteqind e tridhje mije e

pesedhjete e gjashte presje gjashtedhjete e shtate) leke pa tvsh.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 9 muaj nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te

kontrates sipas kerkeses se Ak

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

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

1. LIGUS sh.p.k, me nipt L51523001S, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 54.900.000 (pesedhjete e kater milion e nenteqind) lekë.

 me TVSH është 65.880.000 (gjashtedhjete e pese milion e teteqind e

tetedhjete mije) lekë

2. “R&R Group”, me nipt K81415001A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 57.000.000 (pesedhjete e shtate milion) lekë.

 me TVSH është 68.400.000 (gjashtedhjete e tete milion e katerqind mije)

lekë

Operatori ekonomik “R&R Group” është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

1. Kriteret e pergjithshme per kualifikim pasi; nuk ka paraqitur vetedeklarim me shkrim

per permbushjen e kritereve te pergjithshme sipas pikave a, b, c, ç, d.



2. Kapacitetin Teknik pikat 2/ pasi; nuk ka praraqitur autorizim nga prodhuesi ose

distributori për kompanine Huatong, si dhe leter angazhimi apo Akt marreveshje

midis Bticino dhe Abbiesse, Tools me Makita.

3. Kapacitetin Teknik pikat 5/ pasi; certifikata e paraqitur për materialet Kabell special

nuk e ka te specifikuar qe permbush direktivat europiane te perdorimit ne uje te

pijshem.

Pra kualifikohet Oe LIGUS sh.p.k me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 54.900.000 (pesedhjete e kater milion e nenteqind) lekë.

 me TVSH është 65.880.000 (gjashtedhjete e pese milion e teteqind e

tetedhjete mije) lekë

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë LIGUS sh.p.k se oferta e
paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: pa TVSH është 54.900.000 (pesedhjete e kater
milion e nenteqind) lekë dhe me TVSH është 65.880.000 (gjashtedhjete e pese milion e
teteqind e tetedhjete mije) lekë 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: 27/02/2020

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


