
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 24/03/2020

“Blerje vegla, pajisje mekanike”

Për: “Inply” sh.p.k: NIPT:  L51503032Q, me adresë: Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art

Konstruksion, Apartamenti 13, Kashar, Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “E hapur-Mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: Nr. REF 48515-01-29-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje vegla, pajisje mekanike”.

- Fondi limit: 35'000’000 (Tridhjete e pese milion) Lekë pa TVSH.

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

- Kohezgjatja e kontrates: 9 muaj duke filluar nga dita e neserme e punes pas

nenshkrimit te kontrates sipas kerkesave te Ak

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kane qënë pjesëmarrës në proçedure 2 (dy) ofertues si me poshte:

1- “Klosi – R Company”, me nipt: L72120030I, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 34,720,360 (tridhjetë e kater milion e shtateqind e njezet mije

e treqind e gjashtedhjete) lekë.

 me TVSH është 41,664,432 (dyzetë e nje milion e gjashteqind e gjashtedhjete

e kater mije e katerqind e tridhjete e dy) lekë.

2- “Inply” sh.p.k, me nipt:  L51503032Q, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 33,988,500 (tridhjetë e tre milion e nenteqind e tetedhjete e

tete mije e peseqind) lekë.

 me TVSH është 40,786,200 (dyzetë milion e shtateqind e tetedhjete e gjashte

mije e dyqind) lekë.



Eshte skualifikuar operatori ekonomik si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik “Klosi – R Company” shpk është skualifikuar për arsye se: ne

kriteret e vecanta te kualifikimit

Kapaciteti teknik

Pika 3

 Oe nuk ka paraqitur deklarate qe mallrat objekt prokurimi jane konform ISO

9001:2015

 Certifikatat ISO 9001:2015 dhe OHSAS 18001-2007 nga verifikimi i bere ne

sistem ne ads. https:www.Imsassessments.com/Clients.aspx rezultojne OHSAS

18001-2007 SUSPENDET NDERSA ISO 9001:2015 nuk figuron fare

Pika 8

 Oferta teknike e paraqitur permban te dhena mbi katalogje te cilet nuk jane

paraqitur fare nga Oe (si Tstop dhe IDK)

Pika 10

 Oe nuk ka paraqitur katalogun/et ose fragmente te katalogut/eve e

prodhuesit/ve te mallrave objekt prokurimi te perkthyera ne gjuhen shqipe, ne

te cilet te tregohen dhe te specifikohen qarte mallrat qe do te ofrohen (pervec

katalogut Malbertex)

Pra kualifikohet operatori ekonomik i mëposhtëm:

“Inply” sh.p.k

 pa TVSH është 33,988,500 (tridhjetë e tre milion e nenteqind e tetedhjete e

tete mije e peseqind) lekë.

 me TVSH është 40,786,200 (dyzetë milion e shtateqind e tetedhjete e gjashte

mije e dyqind) lekë.

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

paraqitur , me nje vlere te pergjithshme prej: pa TVSH 33,988,500 (tridhjetë e tre milion e

nenteqind e tetedhjete e tete mije e peseqind) 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 60 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 12/03/2020

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


