
          

 

            FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

                    Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a 

                                            

          

”Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të 

Durrësit, Zona 14” 

 

Për:  Bashkimin e  Operatoreve  Ekonomik ‘’ERALD-G’’ shpk me nipt K36306784K   & 

‘’INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’, me Nipt K71606006A, perfaqsuar nga  ’INSTITUTI 

DEKLIADA-ALB’’ bazuar ne akt marveshjen me nr repertori nr 943 dhe koleksioni 324, 

date 11.02.2021 dhe prokuren e posacme me date 11.02.2021, me adresë: Njesia Bashkiake nr.5 

,Rruga milto tutulani, ndertesa 4 hyrja 10, Ap 6, 1019. Tirane. 

Proçedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” sherbime 

 

Numri i references se proceduresloti Nr Ref-85485-02-01-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

Objekti: ”Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të 

qytetit të Durrësit, Zona 14” 

 

  

- Fondi limit: 2,928,772   (dy milion e nenteqind e njezet e tete mije e shtateqind e 

shtatedhjete e dy) 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 

objektit 

- Kohezgjatja e kontrates: 390  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 4 (kater) Operatorë Ekonomik si me poshte: 

1. Operatori Ekonomik: “STUDIO SERVICES K-SA” shpk, me Nipt  L71305518R, me 

vlere te ofruar: 



pa TVSH është 2.580.639,58 (dy milion e peseqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

tridhjete e nente presje pesedhjete e tete) lekë. 

me TVSH është 3.096.767,49 (tremilion e nentedhjete e gjashtemije e shtateqind e 

gjashtedhjete e shtate presje dyzet e nente) lekë. 

 

2. Bashkimi operatoreve ‘’ERALD-G’’ shpk me nipt  K36306784K & ‘’INSTITUTI 

DEKLIADA-ALB’’, me Nipt K71606006A me vlere te ofruar: 

- pa TVSH është 2,580,639.69 (dy milion e peseqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

tridhjete e nente presje gjashtedhjete e nente) lekë. 

- me TVSH është 3,096,767.63 (tremilion e nentedhjete e gjashtemije e shtateqind e 

gjashtedhjete e shtate presje gjashtedhjete e tre) lekë. 

 

3. Operatori ekonomik  “GB CIVIL ENGINEERING” shpk me nipt  L51825011V, me 

vlere te ofruar: 

- pa TVSH është 2,580,639.69 (dy milion e peseqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

tridhjete e nente presje gjashtedhjete e nente) lekë. 

- me TVSH është 3,096,767.63 (tremilion e nentedhjete e gjashtemije e shtateqind e 

gjashtedhjete e shtate presje gjashtedhjete e tre) lekë 

 

4. Operatori ekonomik “GJEOKONSULT“ shpk   me nipt K91810005U me vlere te 

ofruar: 

 

- pa TVSH është 2,726,593.94 (dy million e shtateqind e njezete e gjashte mije e peseqind e 

nentedhjete e tre presje nentedhjete e kater)  lekë. 

- me TVSH është 3,271,912.728 (tre million e dyqind e shtatedhjete e nje mije e nenteqind 

e dymbedhjete presje shtateqind e njezete e tete) lekë. 

 

 

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte: 

 

 Operatori ekonomik “STUDIO SERVICES K-SA” është skualifikuar për arsye se 

nuk përmbush: 

 

Në Kriteret e Vecanta te kualifikimit të Kualifikimit 

Pika 4 



Stafi i angazhuar nuk ka paraqitur deklarate  disponueshmerie per kryerjen e sherbimeve qe ka 

marr persiper te realizoje. 

Pika 8 

Nuk ka paraqitur dokumenta per mjetet e kerkuara ne DST 

Pika 10 

Nuk ka paraqitur analize cmimesh mbi tarifen e ofruar 

Gjithashtu oferta e paraqitur nga OE është nën limitin e përcaktuar sipas VKM 354 11.05.2016 

 

 

Jane  identifikuar si oferta te suksesshme operatoret ekonomik si me poshte. 

 

 GB CIVIL ENGINEERING 

 GJEOKONSULT 

 ERALD-G & INSTITUTI DEKLIADA-ALB 

 

 

Komisioni i vlerësimit të ofërtave  bazuar në  kriteret e vlerësimit  të ofertave  në cmimin më të 

ulët  të ofertës së kualifikuar bëri klasifikimin e ofertave si më poshtë: 

 

GB CIVIL ENGINEERING SHPK me vlere te ofruar  

 pa TVSH është 2,580,639.69 (dy milion e peseqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

tridhjete e nente presje gjashtedhjete e nente) lekë. 

 me TVSH është 3,096,767.63 (tremilion e nentedhjete e gjashtemije e shtateqind e 

gjashtedhjete e shtate presje gjashtedhjete e tre) lekë 

‘’ERALD-G’’ shpk & ‘’INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’ shpk 

 pa TVSH është 2,580,639.69 (dy milion e peseqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

tridhjete e nente presje gjashtedhjete e nente) lekë. 

 me TVSH është 3,096,767.63 (tremilion e nentedhjete e gjashtemije e shtateqind e 

gjashtedhjete e shtate presje gjashtedhjete e tre) lekë. 

GJEOKONSULT & CO shpk 

 pa TVSH është 2,726,593.94 (dy million e shtateqind e njezete e gjashte mije e peseqind e 

nentedhjete e tre presje nentedhjete e kater)  lekë. 

 me TVSH është 3,271,912.728 (tre million e dyqind e shtatedhjete e nje mije e nenteqind 

e dymbedhjete presje shtateqind e njezete e tete) lekë. 

 



 

 

 

Duke qenë se 2 nga OE GB CIVIL ENGINEERING SHPK dhe BOE ‘’ERALD-G’’ shpk & 

‘’INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’ shpk te kualifikuar, rezultojnë të kenë të njejtën vlere, KVO  

hodhi shortin dhe  sipas pv me nr.501/9 date 18.02.2021 u përzgjodh fitues BOE ‘’ERALD-G’’ 

shpk & ‘’INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’ shpk me vlerë të ofruar:  

 pa TVSH është 2,580,639.69 (dy milion e peseqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

tridhjete e nente presje gjashtedhjete e nente) lekë. 

 me TVSH është 3,096,767.63 (tremilion e nentedhjete e gjashtemije e shtateqind e 

gjashtedhjete e shtate presje gjashtedhjete e tre) lekë. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomik  

“‘ERALD-G’’ shpk me nipt K36306784K  & ‘’INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’, me nipt 

K71606006A , perfaqsuar nga  ’INSTITUTI DEKLIADA-ALB’’ bazuar ne akt marveshjen 

me nr repertori nr 943 dhe koleksioni 324, date 11.02.2021 dhe prokuren e posacme me date 

11.02.2021, me adresë: Njesia Bashkiake nr.5 ,Rruga milto tutulani, ndertesa 4 hyrja 10, Ap 6, 

1019. Tirane: se oferta e paraqitur,me një vlerë të përgjithshme 2,580,639.69 (dy milion e peseqind 

e tetedhjete mije e gjashteqind e tridhjete e nente presje gjashtedhjete e nente) lekë pa tvsh,  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: 18.02/2021 

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

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

 

 

               ADMINISTRATOR 

      ING.SPARTAK KOVAÇI 

     PERSONI I AUTORIZUAR 

   Z. KASEM BEJKO 

                                                                 

 

                                                               


