
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 13/06/2018

“Blerje pajisje makineri”

Për: Dule shpk, NIPT : J82401502P, me adresë: Lagjja 13, Rruga Lule Bore, Hekurudha, zona

kadastrale nr.8518, numri i pasurise 39/173-N5, Volumi 25, Faqja 187, Plazh, Durres.

Proçedura e prokurimit: “E hapur-Mallra”

Numri i references se procedures/lotit: 66025-04-30-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje pajisje makineri”

- Fondi limit: 19'600’000 (Nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind mijë) Lekë pa

TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 4 jave nga data e lidhjes se kontrates

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 3 (tre) ofertues si me poshte:

1- “Vibtis”, me nipt L02103503S me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 10’780’000 (dhjete milion e shtateqind e tetedhjete mije)

lekë.

 me TVSH është 12’936’000 (dymbedhjete milion e nenteqind e tridhjete e

gjashte mije) lekë.

2- “Novamat”, me nipt K81615002O, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 13’520’000 (pese milion e teteqind e nentedhjete mije e

nenteqind e pesedhjete) lekë.

 me TVSH është 16’224’000 (shtate milion e gjashtedhjete e nente mije e

njeqind e dyzet) lekë.

3- Dule, me nipt J82401502P, me vlere te ofruar:



 pa TVSH është 19’306’000 (nenetembedhjete milion e treqind e gjashte mije)

lekë.

 me TVSH është 23’167’200 (njezet e tre milion e njeqind e gjashtedhjete e

shtate mije e dyqind) lekë.

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

Operatori ekonomik “VIBTIS” është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 1/ pasi; Bilanci i vitit 2017 është i paçertifikuar

nga tatimet.

2. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; deklarata e konformitetit paraqitur nga operatori nuk

është për pajisjen Impiant për trajtimin e ujërave të autoboteve, por vetëm për panel të

tipit ANS.

3. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi;

- Nuk ka paraqitur test raport për Impiantin e trajtimit të ujërave, por një certifikatë që

dëshmon në tërësi testimet për strukturat e çelikut dhe aluminit që prodhon fabrika.

- Makineria referuar katalogut të paraqitur nga operatori nuk përmbush specifikimet e

kërkuara në DST, përkatësisht për pikat si në tabelen mëposhtë:

Nr Emertimi Njesia
matese

Vibtis
/Siderpol

Shenime

7 Hapsira e filtrimit m 6 Hapesira e filtrimit me e madhe nga ajo e specifikuar,prej 5m

9 Diametri Nominal mm 195
Diametri nominal i spiralit (coclea)/kermillit ne kompaktim shume
i vogel. Makineria eshte me e vogel dhe e papershtatshme per
mbetjet e ngurta ne kompaktim. (195mm nga 277mm
specifikuar).

11 Lartesia e
shkarkimittembetjeve

mm
Jo e specifikuar

14 Fuqia motorrike Coclea
per transportin e reres

Kë 0,37
Fuqia motorrike e instaluar qe ve ne levizje Spiralin(kermillin)
Coclean e transportimit te reres eshte 0.37kË dhe jo 055kË e
kerkuar ne DST.

15 Diametri Coclea per
klasifikimin e reres

mm 185
Diametri nominal i spiralit per klasifikimin e reres eshte I vogel
185mm, nga 200mm kerkuar ne DST.

17 Fuqia motorrike CoClea
per klasifikimin e reres

Kë 0,37

Makineria ka problematika si ne transportimin e reres por edhe
ne klasifikimin e tyre. Ne kete rast fuqia motorrike eshte
0,37kË,ndersa ajo kerkuar eshte 0,55kË. Pra fuqia motorrike e
instaluar por edhe diametrat respektive te Spiraleve/kermillit jane
me vegjel, krahasuar me ato te kekuara ne DST.

19 Fuqia e Kompresorit kË

Fuqia e kompresorit eshte e pa specifikuar, kriter baze ky persa i
perket si funksionimit te makinerise por edhe kryerjes se
procesit.

20
Fuqia e instaluar e
sistemit te largimit te
yndyrnave

kË 0,25
Ne sistemin e largimit te yndyrnave, fuqia motorrike e instaluar
eshte 0,25kË, ne kundeshtim me ate te kerkuar prej0,37kË.



21
Deflektoret e Yndyrnave
me kreher

Defletoret nuk jane te specifikuar ne makinerine ne fjale. Eshte
kriter baze pasi luan rolin kryesor ne largimin e yndyrnave. Nuk
specifikohet lloji por edhe ekzistenca e tyre.

Materiali

23 Coclea (kermilli)Spirali
Micro/alloy,
epoxy painted

Materili i Spirali t(Cocleas) kermillit eshte Micro-Alloy i lyer me
Epoxy, ne kundeshtim me ate te kerkuar ne DST që ështe Inox
ne Karbon. Disavantazhet jane: me pak i rezistueshem, me i
bute, si edhe eshte nje bashkim elementesh (metalesh) duke e
bere ate me pak rezistent ne punim.

26 Gjeresia mm 1800

Gjeresia e paisjes eshte shume me e vogel nga ajo specifikuar.
Veshtireson ne shkarkimin e materialit dhe ecurine e punes.
Makineri e ngushte dhe me e vogel nga ajo parashikuar.

Aksesoret

29 SistemLavazhiitubacionev
e

Aksesoret, mungon sistemi i lavazhit automatic te tubacioneve.
Tregon qe makineria eshte e pa kompletuar. Ky system
mundeson mbarvajtje dhe mirefunksionim te paisjes si edhe
eleminon kohen e humbur ne pastrimin normal te saj.

32 Fryresi/Sofiante Ska informacion

33 Antivibrant/Kundravibracio
n

Mungese e antivibranteve ne mbeshtetje te makinerise. Tregon
edhe nje here se makineria eshte e pakompletuar. Eleminon
dridhjen gjate punimit por edhe mirfunksionimin e paisjes gjate
kryerjes se proceseve.

 Operatori ekonomik “NOVAMAT” është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; operatori ka paraqitur deklaratë vetjake mbi certifikatë

CE, në kundështim me kriterin e kërkuar që duhet deklaratë CE nga prodhuesi sipas

makinerisë objekt prokurimi.

2. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi;

- Nuk ka paraqitur test raport për Impiantin e trajtimit të ujërave.

- Makineria referuar katalogut të paraqitur nga operatori i papërkthyer dhe noterizuar,

nuk përmbush specifikimet e kërkuara në DST përkatësisht për pikat si në tabelen

mëposhtë:

Nr Emertimi Njesia
matese

Novamat/
Huber

Note Huber

8 Diametri Nominal I filtrit Coclea mm 500 Diameter vogel (makineri e Vogel) krahasuar me ate te
kerkuar



10 Tipi Coclea kompaktimit te mbetjeve Ëith Shaft
Kermilli eshte I paisur me Aks (shaft), gje qe shkakton
bllokime te shpeshta dhe keqfunksionim te paisjes. E
specifikuar pa aks ne DST per nje funksionim me korrekt te
paisjes.

12 Diametri Coclea per transportin e
rererave

mm 168
Diametri i kermillit eshte me i vogel, ne kudershtim me ate
te kerkuar.

13 Tipi Coclea per transpotin e reres Ëith Shaft
Diametri i kermillit eshte me i vogel, ne kudershtim me ate
te kerkuar.

15 Diametri Coclea per klasifikimin e
reres

mm 168
Diametri i kermillit eshte me i vogel, ne kudershtim me ate
te kerkuar.

16 Tipi Coclea per Klasifikimin e reres Ëith Shaft Rrezik per bllokime

17
Fuqia motorrike CoClea per
klasifikimin e reres

Kë 1,1

Fuqia motorrike e instaluar ne kermillin e klasifikimit te reres
eshte 1.1kË dhe jo 0,55kË specifikuar ne kritere. Makineri
qe konsumon teper duke tregur se sherben dhe eshte
specifike e impianteve paratrajtuese qe kerkon vazhdimisht
prurje duke bere qe klasifikimi i reres te jete i
vazhdueshem.

18 Kompresori (dergimi,cfryerja) Nm3/h 17 Me e larte, jo e nevojshme

20 Fuqia e instaluar e sistemit te largimit
te yndyrnave

kË 0,12
Fuqia motorrike e instaluar ne sistemin e largimit te
yndyrnave eshte 0,12kË, nga 0,37 e kerkuar. Makineri e
vogel

Materiali

23 Coclea (kermilli)Spirali Inox

Materiali i kermillit /spiralit eshte i tipit INOX dhe jo Inox ne
karbon nga ne specifikuar. Eshte i thjeshte dhe jo i
rezishtueshem ne krahasim me Inoxin ne karbon te
percaktuar.

Dimensionet

25 Gjatesia mm 4970

Dimensioni i makinerise eshte e vogel nga ajo e specifikuar
ne DST. (4970 perkundrejt 8500).Per rrjedhoje makineria
eshte e vogel dhe e pa pershtatshme per specifiken e
punimeve.

26 Gjeresia mm 1495
Dimensioni i makinerise eshte e vogel nga ajo e specifikuar
ne DST. (1495 perkundrejt 2450).Per rrjedhoje makineria
eshte e vogel dhe e pa pershtatshme per specifiken e
punimeve.

Lidhjet me Makinerine

27 Hyrja DN 250

Lidhja me autobotin rezulton i Flanxhuar DN 250, ne
kudershtim me ate te kerkuar e paisur me atak/lidhje
Perrot. Kjo tregon se Makineria ofruar nga Huber nuk
eshte nje Impiant per pritjen e Autoboteve por, nje paisje
/makineri per Paratrajtimin e ujrave te ndotur qe aktualisht
operon ne impiantin tone. Eshte e dotuar edhe me nje
pompe per largimin e yndyrnave, tipike per impiante te tilla.

28 Dalja DN 250 Flanxhe ne dalje me e vogel

Aksesoret

29 Sistem Lavazhi I tubacioneve

Aksesoret, i mungon sistemi i larjes automatike te
tubacioneve. Ky system mundeson mbarvajtje dhe
mirfunksionim te paisjes si edhe eleminon kohen e humbur
ne pastrim mekanik dhe manual te saj. Element thelbesor
dhe i domosdoshem. Makineri e pa kompletuar
I mungon edhe sistemi i larjes se kazanit. Te dyja keto
mungesa ,si ai i autolavazhit por edhe ky i shpelarjes se



30 SistemlarjeiKazanit
kazanit perforcojne idene se makineria ne fjele eshte me
teper nje impiant paratrajtimi sepse kerkon vazhdimisht
prurje konstante dhe nuk e ka te nevojshme keto pastrime
automatike por vetem pas nje periudhe te caktuar kohe dhe
oresh pune.

31 Saracineske /sfereaut per Furnizim Mungon. Jo e kompletuar

33 Antivibrant/Kundravibracion

Paisjes i mungojne Antivibrantet, qe sherbjene per te
eleminuar dridhjet e makinerise gjate punimit por edhe
ndikon ne menyre thelbesore pergjate kryerjes se
proceseve.

Kualifikohet operatori ekonomik si më poshtë:

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

- DULE

Me vlere te ofruar nga ky Operator Ekonomik:

 pa TVSH është 19’306’000 (nenetembedhjete milion e treqind e gjashte mije)

lekë.

 me TVSH është 23’167’200 (njezet e tre milion e njeqind e gjashtedhjete e

shtate mije e dyqind) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “DULE” se oferta e paraqitur, me nje

vlere te pergjithshme prej: 19’306’000 (nenetembedhjete milion e treqind e gjashte mije) lekë

pa 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 60 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 05/06/2018

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




