
          

 

            FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

                    Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a 

                                           

         Durrës, 28/01/2021 

“Ndërtim i rrjetit K.U.Z të fshatit Shënavlash, Bashkia Durrës” 

 

Për:  Bashkimin e operatoreve “Edicom” shpk Nipt  J61813038H, me adresë:  Rr. Him Kolli, 

pall. 2T, kat. I, Tirane dhe 2T shpk me nipt K01731001M, me adreser Rr. Asim Vokshi, Ap.4, 

Tirane, sipas Kontrates se bashkepunimit nr. 01 rep. date 04/01/2021, perfaqesuar nga “Edicom” 

shpk, sipas Prokures se Posacme nr. 02 rep. Date 04/01/2021. 

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune” 

Numri i references se procedures/lotit: Nr Ref.  – 81177-12-04-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

Objekti: “Ndërtim i rrjetit K.U.Z të fshatit Shënavlash, Bashkia Durrës” 

 

- Fondi limit: 364,498,645 (treqind e gjashtedhjete e kater milion e katerqind e nentedhjete 

e tete mije e gjashteqind e dyzet e pese) lekë pa TVSH  

- Burimi i te ardhurave: Buxhet shteti 

Afati i lëvrimit te fondeve eshte e shtrire per tre vite nga momenti i marrjes ne dorezim te 

objekti 

- Kohezgjatja e kontrates: 540  ditë kalendarike sipas grafikut te punimeve te hartuar 

nga projektuesi duke fillur nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te kontrates  

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 2(dy) Bashkime Operatorësh Ekonomik si me 

poshte: 

1. Bashkimi operatoreve: “Edicom” shpk Nipt  J61813038H dhe 2T shpk me nipt 

K01731001M, me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 352,017,419.32 (treqind e pesedhjete e dy milion e 

shtatembedhjete mije e katerqind e nentembedhjete presje tridhjete e dy) 

lekë. 
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 me TVSH është 422,420,903.18 (katerqind e njezet e dy milion e katerqind e 

njezet mije e nenteqind e tre presje tetembedhjete) lekë. 

2. Bashkimi operatoreve ‘’Kevin Construksion’’ shpk me nipt K71401004W, dhe 

‘’Braka Construction’’ shpk me nipt L61906505I, me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 244’224’908 (dyqind e dyzet e kater milion e dyqind e njezet e 

kater mije e nenteqind e tete) lekë. 

 me TVSH është 293’069’889 (dyqind e nentedhjete e tre milion e 

gjashtedhjete e nente mije e teteqind e tetedhjete e nente) lekë. 

 

Eshte skualifikuar bashkim operatoreve ekonomik si me poshte: 

 

1. Në Kriteret e Përgjitheshme të Kualifikimit 

Bashkimi i OE nuk ka paraqitur: 

Vetedeklarimin sipas shtojces 8 

a. Marrëveshjen e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht;  

b. Prokuren e posaçme.  

 

2. Në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit 

Bashkimi i OE nuk ka paraqitur:  

b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1; 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës 

Shtojces 8/1; 

f. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10; 

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11; 

gj. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri (eshte 

paraqituur vetem nga OE ‘’Kevin Construksion’’ shpk). 

 

 Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë: 

Bashkimi i OE nuk ka paraqitur: Sipas shtojces 12, pika 1.  

 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar:   

Pika 3 

Bashkimi i OE nuk ka paraqitur: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të 

maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 

regjistruar në Shqipëri.(eshte paraqituur vetem nga OE ‘’Kevin Construksion’’ shpk) 

 

 Per kapacitetin teknik: 

Pika 1 



BOE ka paraqitur punë, të cilat nuk janë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

 

Pika 2 

Liçensa profesionale e Operatorit Ekonomik ‘’Kevin Construksion’’ shpk nuk ka pikat 

a) NP.1-D, Punime gërmimi në tokë  

b) NP.7-E, Ndërtime ujësjellësa, 

OE ‘’Braka Construction’’ shpk nuk ka paraqitur licencen e shoqerise. 

 

Pika 3 

BOE nuk ka paraqitur Çertifikate per sigurine ne trafikun rrugor  BS ISO 39001:2012 ose 

ekujvalente  ( e vlefsheme). 

 

Pika 4 

OE ‘’Kevin Construksion’’ shpk ka paraqitur listpagesa per Qershor-Nentor 2020, nderkohe 

jane kerkuar listpagesa per periudhen Janar-Nentor 2020. 

Nga vertetimi i leshuar nga TT per numrin e punonjesve te ‘’Braka Construction’’ shpk 

rezulton qe ka detyrime te papaguara. 

Pika 4.1 

BOE nuk ka plotesuar deklaraten   

Pika 4.2 

BOE Nuk ka paraqitur dokumeta per ing.gjeolog si dhe per ing. Topograf ka paraqitur 1 nga 2 te 

kerkuar. 

Pika 4.3 

BOE Nuk ka paraqitur dokumeta per arkeolog 

Pika 4.4 

BOE nuk ka paraqitur dokumentacion per punonjesit :4 hidraulik, 2 saldator, 2 mekanik, 1 

elektromekanik, 5 karpentier, 1 murator, 3 hekurkthyes. 

Pika 4.5 

‘’Braka Construction’’ shpk nuk ka paraqitur dokumenta per mjekun 

Pika 5 

BOE nuk ka paraqitur licencen II.2.A 

Pika 6 

BOE Nuk ka paraqitur asnje nga deklaratat per pajisjet dhe makinerite 

Pika 7 

BOE Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per materialet hidraulike 

Pika 8 

BOE nuk ka paraqitur analizen e cmimeve 

Pika 9 

BOE nuk ka paraqitur deklaraten sipas pikes 9 

Pika 10 

BOE nuk eshte paraqitur per viziten ne terren 

 

 

 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BO‘’EDICOM’’ shpk  & ‘’2 T’’ 

shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 

 

 pa TVSH është 352,017,419.32 (treqind e pesedhjete e dy milion e shtatembedhjete 

mije e katerqind e nentembedhjete presje tridhjete e dy) lekë. 

 me TVSH është 422,420,903.18 (katerqind e njezet e dy milion e katerqind e njezet 

mije e nenteqind e tre presje tetembedhjete) lekë. 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqitni 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. 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 20/01/2021 

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

 

 

               ADMINISTRATOR 

      ING.SPARTAK KOVAÇI 

     PERSONI I AUTORIZUAR 

   Z. KASEM BEJKO 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

 


