
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 19/03/2020

“Blerje pjese kembimi per automjete ”

Për “START CO” sh.p.k + ”Autovision”sh.a me nipt L11614001S,

K71420008L, me adrese TIRANE Njesia Nr. 7, Bulevardi Gergj Fishta, Qendra

Alpas, Shkalla 2, Kati i 5, Apartamenti 15 dhe autostrada Tirane-Durres km 9.

Proçedura e prokurimit: “E hapur - mallra”.

Numri i references se procedures/lotit: Nr. Ref. 48685-01-31-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Blerje pjese kembimi per automjete”

- Fondi limit: 19'982’894 (nentembedhjete milion e nenteqind e tetedhjete e dy mije e

teteqind e nentedhjete e kater) leke pa tvsh..

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

- Kohezgjatja e kontrates: 9 muaj nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te

kontrates sipas kerkeses se Ak

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës në proçedure 2 (dy) operatorë ekonomik si me poshte:

1- “LUAR BROS” sh.p.k., me nipt L72322004M, me vlere te ofruar:

pa TVSH është 19.685.863 (nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë

mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë.

me TVSH është 23.623.036 (njëzet e tre milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e

tridhjetë e gjashtë ) lekë.

2- “START CO” sh.p.k + ”Autovision”sh.a me nipt L11614001S , K71420008L me

vlere te ofruar:

pa TVSH është 19.977.840 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e



shtatë mijë e tetëqind e dyzet) lekë.

me TVSH është 23.973.408 (njëzet e tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre mijë

e katër qind e tetë) lekë.

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshte:

 “LUAR BROS” sh.p.k është skualifikuar për arsye se nuk permbush:

Në KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

a. Kapaciteti Teknik

Pika 2

OE nuk ka paraqitur vetëdeklarimin për furnizimin e mallit të kërkuar për objekt prokurimin,

pranë AK brenda afateve, sasive dhe specifikimeve të kërkuara.

Pika 3

OE nuk ka paraqitur certifikatë pronësie, ose kontratë qiraje/bashkëpunimi për një ambjent për

montimin e gomave në qytetin e Durrësit.

Pika 5

OE nuk ka paraqitur përgjegjës teknik pajisur me Dëshmi Aftësie Profesionale, si dhe listë

pagesë për periudhën e gjashtë muajve të fundit.

Pika 7

OE nuk ka paraqitur deklaratën që do të sjellë pjesët e këmbimit sipas kërkesës së AK brenda 72

orëve nga kërkesa.

Pika 8

OE nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi ose distributori zyrtar për mallrat objekt prokurimi.

Pika 9

OE nuk ka paraqitur ofertën teknike.

Pika 10

OE nuk ka paraqitur Certifikatë ISO 28000:2007

Pika 11

OE nuk ka paraqitur mostrat ditën e hapjes së tenderit.

Pika 12

OE nuk ka paraqitur licencen përkatëse kategoria VII.3.B.3 për ushtrimin e aktivitetit objekt

prokurimi.

Kualifikohet bashkimi i operatorëve ekonomik si më poshtë:

“START CO” sh.p.k + ”Autovision”sh.a

Duke ju referuar procedures se lartpermendur, informojmë “START CO” sh.p.k +

”Autovision”sh.a se oferta e paraqitur, me nje vlere te pergjithshme prej:

pa TVSH është 19.977.840 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e

shtatë mijë e tetëqind e dyzet) lekë.



me TVSH është 23.973.408 (njëzet e tre milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre mijë

e katër qind e tetë) 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: 11/03/2020

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


