
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 15/08/2019

“Sistemimi i furnizimit me ujë të zonës Turistike Hamallaj, Faza I, Njësia Adm.Sukth,

Bashkia Durrës”

Për: “BE-IS” shpk Nipt K71412003A, me adresë: Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1,

Kukes.

Proçedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur-pune”

Numri i references se procedures/lotit: . – 24568-05-30-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Objekti: “Sistemimi i furnizimit me ujë të zonës Turistike Hamallaj, Faza I, Njësia

Adm.Sukth, Bashkia Durrës”.

- Fondi limit: 80‘231‘510,83 (Tetedhjete milion e dyqind e tridhjete e nje mije e peseqind

e dhjete presje tetedhjete e tre) lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 16 javë duke fillur 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. Bashkimi operatoreve “B 93”, me Nipt J62903508R, “Rafin shpk” me nipt

L52125110A, Shendelli, me nipt K07924803N me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 60’310’506 (gjashtedhjete milion e treqind e dhjete mije e peseqind

e gjashte) lekë.

 me TVSH është 72’372’607 (shtatedhjete e dy milion e treqind e shtatedhjete e dy

mije e gjashteqind e shtate) lekë.

2. Bashkimi operatoreve “LALA” shpk me nipt J76418903B, “Arifaj” shpk me nipt

J76418907K, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 74’418’355,3 (shtatedhjete e kater milion e katerqind e



tetembedhjete mije e treqind e pesedhjete e pese presje tre) lekë.

 me TVSH është 89’302’026,3 (tetedhjete e nente milion e treqind e dy mije e

njezet e gjashte presje tre) lekë.

3. “BE-IS” shpk, me Nipt K71412003A, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 77’912’460 (shtatedhjete e shtate milion e nenteqind e dymbedhjete

mije e katerqind e gjashtedhjete) lekë.

 me TVSH është 93’494’952 (nentedhjete e tre milion e katerqind e nentedhjete e

kater mije e nenteqind e pesedhjete e dy) lekë.

4. Operatori ekonomik “Ergi” shpk, me nipt K02727229P, me vlerë të ofruar:

 pa TVSH është 79’257’940 (shtatedhjete e nente milion e dyqind e pesedhjete

e shtate mije e nenteqind e dyzet) lekë.

 me TVSH është 95’109’528 (nentedhjete e pese milion e njeqind e nente mije

e peseqind e njezet e tete) lekë.

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte:

 Bashkimi i Operatoreve ekonomik “B-93”, “RAFIN” dhe “SHENDELLI” është

skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi;

Operatori Rafin nuk ka kontratë të ngjashme në përputhje me zërat që ka marrë përsipër

të kryejë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit.

2. Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi;

Operatori B-93 nuk përmbush numrin e punonjësve me kohë të plotë, pasi nga 72 që

duhet sipas % së bashkëpunimit ka deklaruar mesatarish rreth 46 punonjës.

3. Kapacitetin Teknik pika 4.1/ pasi;

Operatori Shendelli: punonjësin Ing.Mjedisi nuk e ka të deklaruar nuk e ka të deklaruar

në Listëpagesat e shoqërisë për 6-muaj.

4. Kapacitetin Teknik pika 4.5/ pasi;

Bashkimi i Operatorëve ekonomik për specialistet e kualifikuar elektromekanik,

hidraulike dhe saldator, jo të gjithë figurojnë në listëpagesë sipas periudhës së kërkuar.

5. Kapacitetin Teknik pika 5/ pasi;

Operatori ekonomik B-93 nuk ka paraqitur licensim Kodi III.2.B, në përputhje me

punimet që do kryejë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit, në pikën 2 dhe 5 të

preventivit të punimeve.

6. Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur



makineritë dhe pajisjet: pajisje Ëell Point, makineri për nxjerrje kollonash, palankola.

 Bashkimi i Operatoreve ekonomik “LALA”, dhe “ARIFAJ” është skualifikuar për arsye

se nuk permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 1/ pasi;

Operatori Arifaj nuk ka kontratë të ngjashme në përputhje me zërat që ka marrë përsipër

të kryejë sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit, jo për ujesjellës por vetëm për rrugë.

2. Kapacitetin Teknik pika 4.5/ pasi;

Bashkimi i Operatorëve ekonomik për specialistet e kualifikuar elektricist,

elektromekanik, hidraulik, mekanik, saldator dhe pompistë, nuk ka paraqitur deshmi të

aftësisë profesionale/deftese të shkollës tëknike. Ka paraqitur 3 elektricistë, nga 4 të

kërkuar.

3. Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur

Fshese rruge.

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

1. Kriteret e veçanta për kualifikim: nuk ka paraqitur deklaratat sipas pikës b, ç, d, e, f.

2. Kriteret e pergjithshme: nuk ka paraqitur asnje deklarte

3. Kapacitetin Teknik pika 4.1/ pasi; nuk ka staf të kompanisë: 1 Ing.Ndertimi, 1 Ing.

hidroteknik, 1 Ing.Topograf, që nuk janë drejtues teknik.

Nuk ka parqitur deklaratë për drejtuesin teknik të objektit.

4. Kapacitetin Teknik pika 4.3/ pasi; nuk ka paraqitur specialist me certifikimin për

trajnim dhe sigurinë e shëndetit në punë.

5. Kapacitetin Teknik pika 4.4/ pasi; nuk ka paraqitur ekspert për veprimtarinë

Arkeologjike.

6. Kapacitetin Teknik pika 4.5/ pasi; ka paraqitur 1 elektromakinik nga 2 të kërkuar, 2

hidraulik nga 4 të kërkuar, 1 mekanik nga 2 të kerkuar. Nuk ka paraqitur pompistë.

Stafi hidraulikë, mekanik, saldator, nuk figurojnë në listëpagësat e shoqërisë.

7. Kapacitetin Teknik pika 5/ nuk ka paraqitur Licencat Kodi III.2.A dhe III.2.B.

8. Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi: nuk ka paraqitur dëshmi për mjete dhe pajisjet

teknike, duke mos marrë parasysh ansjë prej makinerive të paraqitura.

9. Kapacitetin Teknik pika 7, 8, 9 pasi: nuk ka paraqitur kontate furnizimi per materilet,

analiza për zërat kryesore në ofertë dhe deklartë për të gjitha punët në proces.

Pra kualifikohet Operatori Ekonomik “BE-IS” shpk, me vlerë të ofruar:

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “BE-IS” shpk se oferta e paraqitur,

me nje vlere te pergjithshme prej: pa TVSH është 77’912’460 (shtatedhjete e shtate milion e

nenteqind e dymbedhjete mije e katerqind e gjashtedhjete) lekë dhe me TVSH është

93’494’952 (nentedhjete e tre milion e katerqind e nentedhjete e kater mije e nenteqind e

pesedhjete e dy) 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: 19/07/2019

Gjatë afatit ligjor prej 7-ditë kalendarike të pritjes së ankesave, paraqiten ankesë:

Me datë 24/07/2019 prane shoqerise UKD SHA paraqiti ankese operatori ekonomik B93.

Me datë 31/07/2019 u bë kthimi i pergjigjes për operatorin B93, ku pretendimet e tij nuk

qëndronin.

Me datë 26/07/2019 prane shoqerise UKD SHA paraqiti ankese operatori ekonomik “LALA”,

dhe “ARIFAJ” .

Me datë 01/08/2019 u bë kthimi i pergjigjes për bashkimin e operatorëve “LALA”, dhe

“ARIFAJ”, ku pretendimet e tyre nuk qëndronin.

Gjate afatit 10 ditor per ankimim ne KPP nuk pati ankesa.


