
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 23/07/2019

“Studim projektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit Durres”.

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: “INVICTUS” shpk, NIPT : L12213005M me adresë: Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Don

Bosko, Pallati ''Aurora Konstruksion'', Seksioni 4, Kati 3.

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

Numri i references se procedures/lotit: 24167-05-28-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Studim projektim per rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit

Durres”.

- Fondi limit: 47’232’905,83 (dyzet e shtate million e dyqind e tridhjete e dy mije e

nenteqind e pese presje tetedhjete e tre) Leke pa T.V.SH

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

- Kohezgjatja e kontrates: 7 muaj kalendarike nga dita e neserme e punes pas

nenshkrimi te kontrates

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në proçedure 5 (pese) ofertues si me poshte:

1- “INVICTUS” sh.p.k, me nipt L12213005M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 46’942’658 (dyzet e gjashte milion e nenteqind e dyzet e dy
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mije e gjashteqind e pesedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 56’331’189,6 (pesedhjete e gjashte milion e treqind e

tridhjete e nje mije e njeqind e tetedhjete e nente presje gjashte) lekë.

2- “ARCHNET 360” sh.p.k, me nipt L91520006B, i cili nuk ka paraqitur oferte

ekonomike.

3- “TAULANT shpk” me nipt K61617040L me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 45’090’158 (dyzet e pese milion e nentedhjete mije e njeqind

e pesedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 54’108’189,6 (pesedhjete e kater milion e njeqind e tete mije

e njeqind e tetedhjete e nente presje gjashte) lekë.

4- Bashkimi i Operatoreve ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA” me nipt K71606006A

dhe “ATERLIER” me nipt K31812012H, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 42’093’320 (dyzet e dy milion e nentedhjete e tre mije e

treqind e njezet) lekë.

 me TVSH është 50’511’984 (pesedhjete milion e peseqind e njembedhjete

mije e nenteqind e tetedhjete e kater) lekë.

5- Bashkimi i Operatoreve ekonomik “GJEOKONSULT” me nipt K91810005U

“ADSTAR” me nipt J69102207W dhe “ARCHISPACE” me nipt L42403012A me

vlere te ofruar:

 pa TVSH është 34’505’000 (tridhjete e kater milion e peseqind e pese mije)

lekë.

 me TVSH është 41’406’000 (dyzet e nje milion e katerqind e gjashte mije)

lekë.

Jane skualifikuar operatoret ekonomik si më poshtë vijon:

 Bashkimi i Operatoreve ekonomik “GJEOKONSULT”, “ADSTAR” dhe

“ARCHISPACE” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi; OE Adstar nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme

per specilistet per veprimtarine arkeologjike dhe restauruese.

2. Kapacitetin Teknik pika 9/ pasi; certifikatat e eksperteve te paraqitur nga OE Gjeokonsult

dhe Archispace, eshte per “Auditim Energjie” nga kolegj universitar, ne kundershtim me

objektin e plotë të certifikimit “Auditim Energjie ne Ndërtesa dhe Procese” nga UPT.



3. Kapacitetin Teknik pika 11/ pasi: BO ekonomik ka mangësi në dokumentacionin e stafit:

Për menaxherin e projekitit Ing.Virtyt Llanaj, nuk ka paraqitur reference pune te

ngjashme me kontratë shërbimi.

Për projektuesët Infrastrukture, nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme.

Për projektuesin konstruktor, nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme

Për projektuesin gjeodet Ing.Nexhat Turkeshi, nuk ka paraqitur reference pune te

ngjashme

Për projektuesët gjeolog, nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme

Për Ing.Dritan Profka nuk permbushet kualifikimi i kerkuar pasi është profil energjitik

dhe nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme.

Per stafin ndimes nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme

4. Kapacitetin Teknik pika 13/ pasi: OE Archispace nuk ka te deklaruar në listëpagesë dy

prej drejtuesve teknik të Licenses.

5. Kapacitetin Teknik pika 17/ pasi: oferta ekonomike e paraqitur nga BO ekonomikë, ëshët

me e ulët se minimumi i përcaktuar sipas VKM nr.354 datë 11.05.2016.

 Bashkimi i Operatoreve ekonomik “INSTITUTI DEKLIADA” dhe “ATERLIER” është

skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kapacitetin Teknik pika 17/ pasi: oferta ekonomike e paraqitur nga BO ekonomikë, ështe

me e ulët se minimumi i përcaktuar sipas VKM nr.354 datë 11.05.2016.

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

1. Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi; nga dokumentat për 12 punë te ngjashme:

- 7 pune te ngjashme, nuk i përmbahen objektit te kontratës (studime fizibiliteti,

mbetje, kanale kullues, supervizim, data collection)

- 5 pune te ngjashme arrijnë në shumë totale 15.1 mln, pra nuk permbushin 40% e

fondit limit të kërkuar në DST.

2. Kapacitetin Teknik pika 6/ pasi; nuk ka paraqitur Licence per “Sherbime ekpertize dhe

profesionale lidhur me burimet energjitike”

3. Kapacitetin Teknik pika 7/ pasi; nuk ka paraqitur Licence per “Shpues prefesionist per

uje”

4. Kapacitetin Teknik pika 8/ pasi; specialisti per veprimtarine arkeologjike dhe restauruese,

zj.Lida Miraj nuk figuron ne listepagesen e shoqerise.

5. Kapacitetin Teknik pika 9/ pasi; certifikata e ekspertit te paraqitur nga operatori eshte per

“Auditim Energjie” nga kolegj universitar, ne kundershtim me objektin e plotë të

certifikimit “Auditim Energjie ne Ndërtesa dhe Procese” nga UPT.

6. Kapacitetin Teknik pika 11/ pasi:

Per ing.Sokol Milo, nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme

Projektuesi infrastruktures E.Liko deklaruar ne listen e statfit, nuk eshte kualifikuar

Profil Trasport

Per ing.Novruz Lenaj, nuk ka paraqitur reference pune te ngjashme dhe nuk ka

kualifikimin e kerkuar per profil konstruktor



Per ing.Heroina Palloska nuk permbushet kualifikimi i kerkuar pasi është Kimist

Teknolog.

 Operatori ekonomik “ARCHNET 360” është skualifikuar për arsye se nuk përmbush:

- Asnje nga kriret e kerkuara ne DST.

Pra kualifikohen operatori ekonomik si më poshtë:

“INVICTUS” sh.p.k, me nipt L12213005M, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 46’942’658 (dyzet e gjashte milion e nenteqind e dyzet e dy

mije e gjashteqind e pesedhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 56’331’189,6 (pesedhjete e gjashte milion e treqind e

tridhjete e nje mije e njeqind e tetedhjete e nente presje gjashte) lekë.

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “INVICTUS” sh.p.k se oferta e

paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej: 46’942’658 (dyzet e gjashte milion e nenteqind e

dyzet e dy mije e gjashteqind e pesedhjete e tete) 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: 24/07/2019

Gjate afatit ligjor prej 7 ditesh nuk pati ankesa.


