
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 10/06/2020

“Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagjia Nr 1, Vadardhë, Njësia Administrative Sukth
Bashkia Durrës”

Për: Bashkimin e operatorëve: “KUPA” sh.p.k, me nipt K51615512C, me adrese Rruga Berisha,
Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze, Kamez, Tirane & “Liqeni VII” sh.p.k me nipt
K01730502W, Rruga Dituria, Lagja 14, Shkozet, Durres dhe Sterkaj shpk me nipt
J68310708M, me adrese Autostrada Lezhe-Tirane km 2 Shengjin, Lezhe.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: . – 55077-03-27-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Përmirësimi i furnizimit me ujë Lagjia Nr 1, Vadardhë, Njësia Administrative

Sukth Bashkia Durrës”

- Fondi limit: 131.441.922,06 (Njëqind e tridhjete e nje milion e katerqind e dyzet e nje

mije e nenteqind e njezet e dy presje zero gjashte) lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 200 ditë kalendarike duke filluar nga dita e neserme e

punes pas nenshkrimit te kontrates sipas grafikut te punimeve te hartuar nga

projektuesi

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 3(tre) Bashkime operatorësh ekonomik si me

poshte:

1. “KUPA” sh.p.k, me nipt K51615512C & “Liqeni VII” sh.p.k me nipt K01730502W, dhe

Sterkaj shpk, me nipt J68310708M me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 127’727’766,2 (njëqind e njezet e shtate milion e shtateqind e njezet

e shtate mije e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte presje dy) lekë

 meTVSH është 153’273’319,4 (njëqind e pesedhjete e tre milion e dyqind e

shtatedhjete e tre mije e treqind e nentembedhjete presje kater) lekë



2. “CAUSHI sh.p.k”, me Nipt L88419801O, i cili nuk ka paraqitur asnje dokumentacion.

4. “BAMI” sh.p.k, me nipt J94416206R, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 129’507’323,98 (njeqind e njezet e nente milion e peseqind e shtate

mije e treqind enjezet e tre presje nentedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 155’408’788,78 (njeqind e pesedhjete e pese milion e katerqind e

tete mije e shtateqind e tetedhjete e tete presje shtatedhjete e tete) lekë.

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

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

- Kapacitetin Teknik pika 1/ pasi: nuk ploteson vleren e kerkuar ne DST per pune te
ngjshme , ku kontratat e paraqitura per pune te ngjashme nuk jane te njenjtes natyre por
jane rikonstruksione rrugesh.

- Kapacitetin Teknik pika 3/ pasi: OE nuk ka paraqitur ISO-t e kerkuara ne DST.

- Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi: nuk ploteson kriterin e kerkuar ne DST ku numri i
punojesve per periudhen Prill 2019- shkurt 2020 eshte me i vogel se 200 punojes.

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

- Kapacitetin Teknik pika 4.6/ pasi: nuk ka paraqitur 2 ekspert per veprimtari
arkeologjike.

- Kapacitetin Teknik pika 6/germa h/ pasi; nuk ka paraqitur dokumentacion per impiant
betoni ne pronesi ose me qera te kerkuar ne DST.

- Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; nuk ka paraqitur autorizim prodhuesit ose distributori

te kerkuar ne Dst per materialet hidraulike.

- Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi; nuk ka paraqitur analize teknike per zerat kryesore te

preventivit.



 Operatori ekonomik “CAUSHI sh.p.k” është skualifikuar pasi nuk ka paraqitur asnje

dokumentacion dhe nuk ploteson asnje kriter te kerkuar ne DST.

Pra kualifikohet bashkimi i Operatoreve Ekonomik “KUPA” sh.p.k & “Liqeni VII” sh.p.k dhe

Sterkaj shpk.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “KUPA” sh.p.k & “Liqeni VII”

sh.p.k dhe Sterkaj shpk se 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 60 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 01/06/2020

Gjate afatit prej 7 ditesh per pritjen e ankesave nuk pati ankesa.

ADMINISTRATOR
ING.SPARTAK KOVAÇI

PERSONI I AUTORIZUAR
Z. KASEM BEJKO


