
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 03/05/2019

”Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Ndërtim rrjeti i ri në fshatin Rreth, Njësia
Adm.Xhafzotaj, Bashkia Shijak”

Për: Per bashkimin e operatoreve: “LEAD CONSULTING”, ”HE&SK” dhe ”ARABEL”,
“LEAD CONSULTING” NIPT: L82322016N, me adrese Rruga "Sami Frasheri", Ndertesa
nr.19, Hyrja nr.8 1019, Tirane & ”HE&SK” me nipt L19008502B, me adrese Lagjja " Mustafa
Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, kati përdhe, Tepelene &
”ARABEL”, me nipt L51812001S me adresë Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Frosina Plaku, Pallati
21, Hyrja 1, Kati 2, Tirane, sipas kontrates se bashkepunimit nr. 1823 Prot. date 13/04/2019.
Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim-shërbime”.

Numri i references se procedures/lotit: 16356-04-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Ndërtim rrjeti i ri në fshatin

Rreth, Njësia Adm.Xhafzotaj, Bashkia Shijak”

- Fondi limit: 898’488,12 (teteqind e nentedhjete e tete mije e katerqind e tetedhjete

e tete presje dymbedhjete) Lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 60 ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës.

Afati i realizimit te mbikqyrjes se punimeve do te jete i njejte me afatin e realizimit te

punimeve nga shoqeria ndertimore e cila do te zbatoje punimet

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në proçedure 6 (gjashte) ofertues si me poshte:

1- GB CIVIL ENGINEERING, me nipt L51825011V, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 825’860,7 (teteqind e njezet e pese mije e teteqind e gjashtedhjete

presje shtate) lekë.

 me TVSH është 991’032,84 (Nenteqind e nentedhjete e nje mije e tridhjete

e dy presje tetedhjete e kater) lekë



2- INSTITUT DEKLIADA-ALB, me nipt K71606006A me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 825’860,7 (teteqind e njezet e pese mije e teteqind e gjashtedhjete

presje shtate) lekë.

 me TVSH është 991’032,84 (Nenteqind e nentedhjete e nje mije e tridhjete

e dy presje tetedhjete e kater) lekë

3- LEAD CONSULTING” NIPT: L82322016N & ”HE&SK” me nipt L19008502B &

”ARABEL”, me nipt L51812001S, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 825’860,7 (teteqind e njezet e pese mije e teteqind e gjashtedhjete

presje shtate) lekë.

 me TVSH është 991’032,84 (Nenteqind e nentedhjete e nje mije e tridhjete

e dy presje tetedhjete e kater) lekë

4- “NET GROUP”, me nipt L72023002P, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 825’860,7 (teteqind e njezet e pese mije e teteqind e gjashtedhjete

presje shtate) lekë.

 me TVSH është 991’032,84 (Nenteqind e nentedhjete e nje mije e tridhjete

e dy presje tetedhjete e kater) lekë

5- “NOVATECH STUDIO”, me nipt L01717030C, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 821’794 (teteqind e njezet e nje mije e shtateqind e nentedhjete e

kater) lekë.

 me TVSH është 986’153 (Nenteqind e tetedhjete e gjashte mije e njeqind

e pesedhjete e tre) lekë

6- “ZENIT&CO”, me nipt K61731002D, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 821’794,03 (teteqind e njezet e nje mije e shtateqind e nentedhjete

e kater presje zero tre) lekë.

 me TVSH është 986’152,84 (Nenteqind e tetedhjete e gjashte mije e

njeqind e pesedhjete e dy presje tetedhjete e kater) lekë

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

 Operatori ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA” është skualifikuar për arsye se nuk

permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi; nuk ka paraqitur formulatët E-Sig 25 për periudhen



Tetor 2018-Shkurt 2019

2. Kapacitetin Teknik pika 3/ pasi; nuk ka paraqitur formulatët E-Sig 25 për periudhen

Tetor 2018-Shkurt 2019, për të vërtetuar që drejtuesit teknik të figurojnë në listëpagesat e

6 muajve të fundit.

 Operatori ekonomik “NET GROUP” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin ekonomik dhe financiar pika 1/ pasi; bilanci 2018 i paraqitur nuk eshtë i

certifikuar nga tatimet.

2. Kapacitetin Teknik pika 3/ pasi; inxhinieri i ndertimit Drejtues Teknik nuk figuron ne

listëpagesat për periudhen Tetor 2018 deri Shkurt 2019.

 Operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO” është skualifikuar për arsye se nuk

permbush:

1. Kriteret e veçanta të kualifikimit pika a/ pasi: çmimi i ofetes së paraqitur është nën vlerën

e përllogaritur nga ana e Autoritetit Kontraktor sipas VKM 354 dt.11.05.2016.

2. Kriteret e veçanta të kualifikimit pika a/ pasi: nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e

detyrimeve ndaj OSHEE.

3. Kapacitetin ekonomik dhe fianciar pika 2/ pasi: nuk ka paraqitur xhiron mesatare për tre

vitet e fundit.

4. Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi; nuk ka paraqitur vertetim nga Administrata Tatimore për

periudhen Tetor 2018-Mars 2019

5. Kapacitetin Teknik pika 3/ pasi; nuk ka paraqitur,

-inxhinier Hidroteknik, qe te jete Drejtues Teknik

-licence mibkqyrje, për Inxhinierin e Ndertimit dhe Inxhinierin Gjeodet.

 Operatori ekonomik “ZENIT&CO” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kriteret e veçanta të kualifikimit pika a/ pasi: çmimi i ofetes së paraqitur është nën vlerën

e përllogaritur nga ana e Autoritetit Kontraktor sipas VKM 354 dt.11.05.2016.

2. Kapacitetin Teknik pika 3/ pasi; nuk ka paraqitur diplome per inxhinier Hidroteknik

Janë kualifikuar operatoret ekonomik si më poshtë vijon:

- GB CIVIL ENGINEERING
- LEAD CONSULTING” & ”HE&SK” & ”ARABEL”

Komisioni i Vlerësimit të ofertave referuar VKM Nr.914 datë 29.12.2014 Kreu VII, me të gjitha
ndryshimet, Neni 66, pika 8 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, me datë 17.04.2019 njofton
online dy subjektet e mësipërme për t’u paraqitur pranë zyrave të UKD-së me datë 18.04.2019
ora 09:00, pasi do hidhet shorti për të përcaktuar operatorin fitues.



Me datë 18.04.2019 paraqiten gjatë fazëz së hedhjes së shortit, bashkimi i operatorëve ekonomik
“LEAD CONSULTING” & ”HE&SK” & ”ARABEL” dhe operatori GB Civil Engineering, sipas
autorizimeve përkatëse.
Mbas zhvillimit të shortit, shpallet fitues bashkimi i operatorëve ekonomik “LEAD
CONSULTING” & ”HE&SK” & ”ARABEL” dhe mbahet proces-verbali nr.843/16 Prot., datë
18.04.2019.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë LEAD CONSULTING” &
”HE&SK” & ”ARABEL” se oferta e paraqitur , me nje vlere te pergjithshme prej:
825’860,7 (teteqind e njezet e pese mije e teteqind e gjashtedhjete presje shtate) 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 30 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 18/04/2019

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


