
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 13/03/2020

“Blerje materiale hidraulike”

Për: POWER INDUSTRIES shpk, me NIPT:  L51706022H, me adresë: Njesia Nr. 7, Bulevardi
Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati i 5, Apartamenti 14, Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “E hapur-Mallra”.

Numrii references se procedures/lotit:Nr. REF - 48405-01-28-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje materiale hidraulike”

- Fondi limit: 164'975'892 (njeqind e gjashtedhjete e kater milion e nenteqind e

shtatedhjete e pese mije e teteqind e nentedhjete e dy) leke pa tvsh.

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

- Kohezgjatja e kontrates:22 javësh sipas kërkesave të ndërmarrjes nga dita e neserme e

punes pas lidhjes së kontratës.

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se,kane qënë pjesëmarrës në proçedure3 (tre) ofertues si me poshte:

1. POWER INDUSTRIESshpk, L51706022H, me vlereteofruar:

 154.673.739(njeqind e pesedhjete e kater milion e gjashteqind e shtatedhjete

e tre mije e shtateqind e tridhjete e nente)leke pa TVSH dhe

 185.608.487(njeqind e tetedhjete e pese milion e gjashteqind e tete mije e

katerqind e tetedhjete e shtate)leke me TVSH.

2. A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUPme niptL72230026K dhe E – PAMPS, me
nipt L71420020I me vlere te ofruar:

 159.113.793(njeqind e pesedhjete e nente milion e njeqind e trembedhjete

mije e shtateqind e nentedhjete e tre)leke pa TVSH dhe

 190.936.552(njeqind e nentedhjete milion e nenteqind e tridhjete e gjashte

mije e peseqind e pesedhjete e dy)leke me TVSH.

3. KEVIN CONSTRUKSIONme NIPT:  K71401004W, i cili nuk ka paraqitur oferte
ekonomike.



Jane skualifikuar operatoret ekonomik si me poshte

 Bashkimi i Operatoeve ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP” & “E-

PUMPS” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar pasi; operatori E-pumps nuk përmbush vlerën e

xhiros mesatare te tre viteve të fundit, sipas % se bashkëpunimit.

2. Kapacitetin Teknik pikat 4/ pasi; operatori E-pumps nuk përmbush numrin e

punonjesve sipas % se bashkëpunimit.

3. Kapacitetin Teknik pikat 7/ pasi; bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur

autorizimi per produktet e listuara në ofertën teknike: Taizhou, Tega, Wika, Apator,

Rrjepaj, Kaiser, Wadolu, Larashi, Ritmo, Vivax, Weifang, Franklin, Allied, Larsen.

4. Kapacitetin Teknik pikat 8/ pasi; nuk merren parasysh katalloget per produktet e

listuara në ofertën teknike për firmat pa autorzim si: Taizhou, Tega, Wika, Apator,

Rrjepaj, Kaiser, Wadolu, Larashi, Ritmo, Vivax, Weifang, Franklin, Allied, Larsen

5. Kapacitetin Teknik pikat 10/ pasi; bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur

mostra për të gjithë listën e materialeve të kërkuara në DST.

 Operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION” është skualifikuar për arsye se nuk

permbush:

1. Operatori ekonomik nuk pwrmbush asnjw nga kriteret e kerkuara nw DST

Kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

- POWER INDUSTRIES sh.p.k

me vlere te ofruar:

 154.673.739(njeqind e pesedhjete e kater milion e gjashteqind e shtatedhjete

e tre mije e shtateqind e tridhjete e nente)leke pa TVSH dhe

 185.608.487(njeqind e tetedhjete e pese milion e gjashteqind e tete mije e

katerqind e tetedhjete e shtate)leke me TVSH.

- Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë POWER INDUSTRIES

sh.p.k

me NIPT:  , L51706022H, me adresë: Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion,
Apartamenti 13, Kashar, Tiranë,
se oferta e paraqitur , me nje vlere te pergjithshme prej:154.673.739(njeqind e pesedhjete e
kater milion e gjashteqind e shtatedhjete e tre mije e shtateqind e tridhjete e nente)leke 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: 05/03/2020

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

ADMINISTRATOR
ING.SPARTAK KOVAÇI

PERSONI I AUTORIZUAR
Z. KASEM BEJKO


