
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 19/08/2019

“Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalëz, Bizë, Draç dhe Shetaj, Nj. Adm Ishëm, 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 & “NDREGJONI” sh.p.k me nipt
K31329048I, me adrese Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8,
Tirane.
Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: . – 23655-05-24-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalëz, Bizë, Draç dhe Shetaj, Nj. Adm Ishëm,

Bashkia Durrës”

- Fondi limit: 150’345’220,83 (Njëqind e pesëdhjetë milion e treqind e dyzet e pese mije e

dyqind e njezet presje te tëdhjetë e tre) lekë pa TVSH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 21 javë 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 4(kater) Operatorë Ekonomik si me poshte:

1. “KUPA” sh.p.k, me nipt K51615512C & “NDREGJONI” sh.p.k me Nipt K31329048I, me

vlere te ofruar:

 pa TVSH është 143.726.215 (njëqind e dyzet e tre milion e shtatëqind e njëzet e

gjashtë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) lekë

 meTVSH është 172.471.458,4 (njëqind e shtatëdhjete e dy milion e katërqind e

shtatëdhjetë e një mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë presje katër) lekë

2. ”EGLAND” sh.p.k, me Nipt J96829419D, i cili nuk ka paraqitur asnje dokumentacion.



3. “4 A-M” sh.p.k, me nipt K92005016L, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 123’278’760 (njeqind e njezet e tre milion e dyqind e shtatedhjete e

tete mije e shtateqind e gjashtedhjete) lekë.

 me TVSH është 147’934’512 (njeqind e dyzet e shtate milion e nenteqind e tridhjete

e kater mije e peseqind e dymbedhjete) lekë.

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

 pa TVSH është 148’573’083 (njeqind e dyzet e tete milion e peseqind e shtatedhjete

e tre mije e tetedhjete e tre) lekë.

 me TVSH është 178’287’700 (njeqind e shtatedhjete e tete milion e dyqind e

tetedhjete e shtate mije e shtateqind) lekë.

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

1. Operatori ekonomik “EGLAND” shpk është skualifikuar për arsye se nuk ka paraqitur

asnjë dokument

2. Operatori ekonomik “4A-M” shpk është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

Kriteret e vecanta te kualifikimit

1.Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;

(Nuk eshte plotesuar: Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri])

2.3 Kapaciteti teknik

Pika 1.a

Çertifikaten e marrjes në dorëzim. (në kontratat e ngjashme të cilat kapin vleren e 50% te fondit

limit mungon certifikata e marrjes në dorëzim)

Pika 4.4

15 Punëtor ndërtimi (krahu)
me një dokument Dëshmi Trajnimi të lëshuar nga IQT ose nga subjekte të tjera të licensuara për
të kryer këto trajnime;
Pika 6

Autobot uji mbi 10000 litra (ka paraqitur 3 nga te cilet vetem 1 e plotëson kapacitetin dy të tjerët
janë 7.5 dhe 9 ton).
Kamioncine kapaciteti mbajtes 1.5-2 ton (ka paraqitur 3 nga te cilet vetem 1 e plotëson
kapacitetin dy të tjerët janë 1.4 dhe 2.26 ton).
Minieskavator me zinxhir mbi 3.5 - 8 ton (ka paraqitur 4 nga te cilet vetem 1 e plotëson
kapacitetin te tjeret janë 3.4 ton).
Pika 7

Nuk ka kontratë furnizimi për tuba PPR, si dhe autorizim prodhuesi per Albania Steel
Pika 8



Analizat teknike për zërat kryesor të preventivit të ofertës. (OE ka rast ku çmimi i zërit në
preventiv, nuk është i njëjtë me çmimin e analizës për të njejtin zë)
Anal Galexhant komplet mekanik DN 150 PN 10 bar cmimi ne preventiv 75 000 ndërsa ne
analize 30 000.
Pika 10
Operatorët ekonomik të interesuar për këtë procedurë prokurimi duhet të paraqiten me datë
20.06.2019 ora 12:00 pranë shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Durrës për të bërë një vizitë në
terrën së bashku me stafin teknik të U.K.Durrës me qëllim njohjen e kushteve të ekzekutimit në
terren të objektit.

OE ju dërgua shkrese per justifikim oferte me datë 22.07.2019 me nr.1534 Prot.

Në përgjigje të kërkesës së KVO dërguar me datë 22.07.2019 me nr.1534 Prot datë 22.07.2019,
Operatori ekonomik 4 A-M ka kthyer përgjigje me shkresë nr.173/1 datë 23.07.2019,
protokolluar me tonën me nr.1534/1 Prot. datë 23.07.2019 mbi justifikimin e ofertës anomalisht
të ulët. Bashkëlidhur shkresës, OE ka dërguar si dokumentacion justifikues:

 Analizën teknike të cmimeve dhe

 Ofertat për cmimet e materialeve kryesore.

1. Përsa i përket analizës së cmimeve KVO gjatë vlerësimit të analizës ka konstatuar se në
analizën e zërit
Galexhant komplet mekanik DN 150 PN 10 bar cmimi i analizës nuk është i njëjtë me atë të
preventivit të ofertës.
Analiza e cmimeve është një kriter i kërkuar në DST.

2. Ofertat për cmimet e materialeve kryesore e paraqitura nga OE që janë marrë përkatësisht
nga furnitorët:

MILO 2000 shpk,
DAY LUX shpk,
MUÇA shpk,
MAT-EDIL shpk,
E – pumps shpk,
RAFAELO 2000

nuk korespondojnë me asnjë nga autorizimet e paraqitura në mënyrë elektronike diten e hapjes
se tendertit, në datë 08.07.2019 me prodhuesit :T.I.S, Frutibest dhe Albania Steel
(Albania Steel nuk është prodhues dhe nuk ka një autorizim prodhuesi)
OE si dokumentacion justifikues te OAU ka sjellë oferta nga furnitorë që mund të jenë prodhues
ose distributor, për te cilët nuk ka paraqitur online asnjë autorizim apo katalog mallrash. Ofertat
justifikuese te cmimeve per materialet e objektit te prokurimit duhet të jenë nga T.I.S,
Frutibest.
Ju rikujtojme se argumentat justifikuese duhet të jenë për dokumentacion e paraqitur online në
datën e hapjes se tenderit, pasi vleresimi do te behet ne baze te atyre dokumentave. Asnje
dokument shtesë i pabazuar nuk merret parasysh si argument justifikues.
Pra asnjë nga ofertat e paraqitura nuk do të merret në konsiderate pasi nuk përkojne me asnjë
Autorizim prodhuesi me objekt prokurimi
Kontratë paraprake furnizimi me distributorin me objekt prokurimi si dhe katalogjet teknike



përkatëse sipas Pikës 7, te Kritereve të vecanta të kualifikimit, Për kapacietin teknik te
paraqitur ne diten e hapjes se tenderit.

3. Operatori ekonomik “BAMI” shpk është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

2. Kriteret e vecanta te kualifikimit
2.3 Kapaciteti teknik

Pika 1
Objekti punë e ngjashme nuk është për punime ujësjellës/kanalizime

Pika 3

 Çertifikate konformiteti per sistemin e menaxhimit te pergjegjesise shoqerore SA 8000:
2014 ose ekujvalente ( e vlefsheme).

 Çertifikate konformiteti per shqyrtimin e Standarteve Europiane per riparimin e
sistemeve te kanalizimit dhe kullimit. DS CEN – TR 15128:2005 ose ekujvalente ( e
vlefsheme).

 Çertifikate konformiteti per sistemin per veshjene kanalaeve standarti BS EN 13331:1-
2002

 Çertifikate konformiteti për sistemin e menaxhimit të cilësisë në saldim EN –ISO 3834-
2:2006 ose ekujvalente ( e vlefsheme).

Pika 4.2

Ka ne staf të punësuar dhe të regjistruar sipas listëpagesave të kompanisë së tij minimalisht:
1( një) Inxhinier Strukture; 1( një) Inxhinier Hidroteknik të shoqëruara për secilin punonjës me
diplomë përkatëse, kontratë pune.

Pika 4.3

Operatorët ekonomik duhet të ketë në stafin e tij, Mjekun e shoqërisë të shoqëruar me kontratë
pune dhe diplomë (referuar VKM nr. 742 datë 06.11.2003, si edhe të figurojë në listëpagesat e
shoqërisë).

Pika 4.4

 3 Punonjës hidraulike (ka paraqitur 2 nga 3 te kerkuar)

 2 Punonjës murator

 2 Punonjës bojaxhi/hidroizolues (ka paraqitur 1 nga 1 te kerkuar)

 Punëtor ndertimi (krahu) (1 nga kontratat i ka perfunduar afati )

 Numri i Deshmise se kualifikimit i faqes se pare nuk perputhet me nr e faqes se pasme si
ne rastin e deshmise se punonjesit Tomorr Mesi, Sahid Bami etj.

Pika 4.6

Operatori ekonomik ofertues duhet të disponojnë për efekt të kryerjes së punimeve në tërësi



staf shtesë me kontratë të rregullt pune për objektin në fjalë, 2 (dy) ekspert të pajisur me
“Liçencë zbatimi për veprimtari Arkieologjike” me qëllim që të monitorohen punimet për të
mos patur pasoja të mundshme në Arkieologji nga inplementimi i projektit.

Pika 5

 Liçense per Mbrojtjen nga Zjarri, Kodi 1.2.A.

 Licençe per Veprimtarite e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, Kodi III.2.A
(1+2).

Pika 6

Kamioncine kapaciteti mbajtes 1.5-2 ton (ka paraqitur dokumenta per 2 nga 3 te kerkuara, por
nuk e kane kapacitetin mbajtes sipas DST.)
Autobot uji mbi 10000 litra (ka paraqitur dokumenta për 2, 1 prej tyre nuk e ka kapacitetin sipas
DST)

Fadroma me goma (kove para+ kove mbrapa) (ka paraqitur dokumenta per 1 nga 2 te kerkuara )
Aparat per testimin e tubave nen presion
Makineri per pastrimin e tubave
Makineri ngjitje tubash me elektrofuzion
Makine per ngjitje tubash PE
Kontenier per zyra
Depozitat 5000 litra
Damper veteshkarkues kapcitet mbajtes min 3 ton
Nyje inerte dhe prodhim betoni e paisur me QKL III.1.B
Makineri per shkulje pemesh
Trancher me vakum me punime specifike
Trancher për hapje kanali 20 ton
Kostibator Vibrues

Pika 7

- Autorizim Prodhuesi me objekt prokurimi.
- Kontrate paraprake furnizimi me distributorin me objekt prokurimi,
- Katalogjet teknike të materialeve

Pika 8

Analizat teknike për zërat kryesor të preventivit të ofertës. (nuk ka paraqitur analize)

Pra kualifikohet bashkimi i Operatoreve Ekonomik “KUPA” sh.p.k & “NDREGJONI” sh.p.k

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

sh.p.k se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: pa TVSH është 143.726.215

(njëqind e dyzet e tre milion e shtatëqind e njëzet e gjashtë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë)

lekë dhe me TVSH është 172.471.458,4 (njëqind e shtatëdhjete e dy milion e katërqind e

shtatëdhjetë e një mijë e katërqind e pesëdhjetë e tetë presje katër) lekë 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: 09/08/2019

Gjatë Etapës së Pritjes së Ankesave, pati ankesë nga bashkimi i operatorëve “KUPA”sh.p.k &
“NDREGJONI”sh.p.k, i cili nuk ishte kualifikuar nga KVO me argumentimin e meposhtem:

1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “KUPA” shpk dhe “NDREGJONI” shpk është

skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

Pika 4.4

3 Punëtor ndërtimi (krahu)
me një dokument Dëshmi Trajnimi të lëshuar nga IQT ose nga subjekte të tjera të licensuara për
të kryer këto trajnime;
Pika 6
Fadromat e paraqitura nga ’’NDREGJONI’’ shpk janë pa certifikatë pronësie dhe foto

Kamioncina me targe AA053CX nuk ka certifikate për transport mallrash

Fadroma me targe ACMT 14 nuk ka certifikate pronësie

Pika 7

Nuk ka kontratë furnizimi për rakorderitë dhe për tuba PPR, si dhe autorizimin e
prodhuesit/distributorit nuk e ka me objekt prokurimi.
Pika 8

Analizat teknike për zërat kryesor të preventivit të ofertës. (OE ka raste ku Çmimi i zërit në
preventiv, nuk është i njëjtë me çmimin e analizës për të njejtin zë) si psh:
2.584 Pusete kontrolli 1.75x1.75x1.5m cmimi ne preventiv 115 000 ndersa ne analize 125 000.
Si dhe në kolonën nr.analize nuk ka plotësuar numrat e analizave sipas zërave të preventivit.
Për të njëjtin zë (emërtim) në preventiv ka çmime të ndryshme.

Grupi i shqyrtimit te ankeses morri parasysh ankesen pasi sipas tyre pretendimet e ankimuesve

qendrojne te gjitha.

Ne baze te vendimit te marre nga grupi i shqyrtimit te ankeses, u be ri-vleresimi i procedures dhe



u kualifikua Bashkimi i operatoreve “KUPA” shpk dhe “NDREGJONI” shpk.


