
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 01/07/2019

“Blerje materiale inerte”
- Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A DURRËS

Adresa LAGJJA NR. 17 RRUGA” DALIP PEZA”,DURRËS

Tel/Fax 052238329

E-mail www.ukdurres.com

Faqja e Internetit www.ukdurres.com

Personat pergjegjes per prokurimin Anisa Beu, email: abeu954@gmail.com ;Diana Budo, email:
dianabudo12345@gmail.com ; Bledar Metalla, email: bledar.metalla@ukdurres.al

Për: “2 AF ALBANIA GROUP” sh.p.k , NIPT:  L32005501M, me adresë: Lagjja nr. 17,

perballe Stacionit te trenit ( lulishtja ) , rruga Feim Ibrahimi, Durres.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim - mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: 24108-05-28-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje materiale inerte”

- Fondi limit: 6'999'433,33 (gjashte milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e

katerqind e tridhjete e tre presje tridhjete e tre) Leke pa T.V.SH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 150 dite kalendarike sipas kerkeses se ndermarrjes nga

dita e neserme e punes pas nenshkrimit te kontrates

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 1 (një) ofertues si me poshte:

1- “2 AF ALBANIA GROUP” shpk, me nipt L32005501M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 6’892’000 (gjashte milion e teteqind e nentedhjete e dy mije)
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lekë.

 me TVSH është 8’270’400 (tetë milion e dyqind e shtatedhjete mije e

katerqind) lekë

Eshtë kualifikuar operatori ekonomik:

“2 AF ALBANIA GROUP” shpk është kualifikuar për arsye se:

Komisioni Vlerësimit të Ofertave ka vlerësuar të rregullt dokumentacionin e këtij operatori ne

perputhje me kriteret e kualifikimit.

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

“2 AF ALBANIA GROUP” sh.p.k

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “2 AF ALBANIA GROUP”

sh.p.k se oferta e paraqitur , me nje vlere te pergjithshme prej: 6’892’000 (gjashte milion e

teteqind e nentedhjete e dy 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: 21/06/2019

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




