
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

Durrës, 17/06/2020

“Projekt për vendosje matësash në pallatet me kollonë të brëndshme, loti II, Qytet

Durrës”

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomik ’’ARKONSTUDIO’’ me nipt L42019004I me

adresë Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33, Tirane & ‘’LIGUS’’ sh.p.k, NIPT: L51523001S, me

adresë: KASHAR Rruga Mark Bazati, Pallati Jora Shpk, Kati perdhes, Dyqani/Magazina me

Nr.1, Tirane.

Proçedura e prokurimit: “E HAPUR-PUNE”.

Numri i references se procedures/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 56182-04-15-2020
- Objekti: “Projekt për vendosje matësash në pallatet me kollonë të brëndshme, loti

II, Qytet Durrës”

- Fondi limit: 36,523,313,3 (Tridhjete e gjashte milion e peseqind e njezet e tre mije e

treqind e trembedhjete presje tre) lekë pa TVSH

- Burimi i te ardhurave: Buxhet shteti

- Kohezgjatja e kontrates: 120 ditë duke filluar nga dita e neserme e punes pas

nenshkrimit te kontrates sipas grafikut te punimeve te hartuar nga projektuesi

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

Njoftojmë se, ka qënë pjesëmarrës 4 (kater) operatorë ekonomik:

1- ‘’K-AAV” sh.p.k G, me nipt L51506025C, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 36,126,340 (tridhjete e gjashtë milion e njëqind e njezet e

gjashtë mijë e treqind e dyzet) lekë.

 me TVSH është 43,351,608 (dyzet e tre milion e treqind e pesëdhjetë e një

mijë e gjashtëqind e tetë) lekë.

2- ‘’K.M.K’’ sh.p.k , me nipt L78223801E, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 31,060,538 (tridhjete e nje milion e gjashtedhjete mijë e



pesëqind e tridhjete e tete) lekë.

 me TVSH është 37,272,646 (tridhjete e shtate milion e dyqind e shtatëdhjetë

e dy mijë e gjashteqind e dyzet e gjashte) lekë.

3- Bashkimi i Operatorëve Ekonomik ‘’Griald’’ J68117216C & ‘’Vllaznimi’’sh.p.k, me

nipt J79602601O, me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 28,086,609 (njezet e tete milion e tetedhjete e gjashte mijë e

gjashteqind e nente) lekë.

 me TVSH është 33,703,931 (tridhjete e tre milion e shtateqind e tre mijë e

nenteqind e tridhjete e nje) lekë.

4- Bashkimi Operatoreve Ekonomik ’’ARKONSTUDIO’’ L42019004I & ‘’LIGUS’’

sh.p.k L51523001S me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 32,205,832.75 (tridhjete e dy milion e dyqind e pese mijë e

teteqind e tridhjete e dy presje shtatedhjete e pese) lekë.

 me TVSH është 38,646,999.30 (tridhjete e tete milion e gjashteqind e dyzet e

gjashte mijë e nenteqind e nentedhjetedhjete e nente presje tre) lekë.

Jane skualifikuar Operatoret Ekonomik si me poshte:

1 Operatori Ekonomik ‘’K-AAV” sh.p.k është skualifikuar për arsye se:

Në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit

Pika 1

 OE nuk ka plotesuar oferten ekonomike sipas preventivit te kerkuar nga AK

 Deklaratat nuk kane daten e hapjes se prokurimit dhe fondin limit te sakte.

 OE nuk ka kontrate me OSHEE

Kapaciteti eknomik dhe financiar

Pika 2

 Xhiro e 3 viteve te fundit eshte me pak se 50% e fondit limit

Kapaciteti teknik

Pika 1

 Kontrata e ngjashme eshte me pak se 50% e vleres se prokurimit

Pika 2

 OE nuk ka Kategorine N.P- 7 B ne licencen e shoqerise

 OE nuk eshte i pajisur me certifikatat ISO te kerkuara ne DST

Pika 3

 Nuk ploteson numrin mesatar te punonjesve per periudhen e kerkuar siapas DST

Pika 4.1

 Nuk ka ing Hidroteknik dhe mjedisi ne licencen e shoqerise, inxhinieret nuk jane me kohe te

plote.

Pika 4.2

 Mjeku i deklaruar nuk ka Licence urdher mjeku



Pika 4.3

 Nuk ka punonjes me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik sipas DST

Pika 5

 Nuk ka paraqitur dokumenta per specialist te kualifikuar ‘’Per sigurine dhe shendetin ne

pune’’

Pika 6

 Nuk ka paraqitur dokumenta per Autobetoniere, Makineri per ngjitje tubash PE, Autovinc,

makineri me elektrofuzion per ngjitje tubash, kompaktor, eskavator me goma, kamioncine,

detektor rrjetesh, skele kulle, si dhe per mjetet mbrojtese ne pune sipas kerkesave te DST

Pika 7, 8,9

Nuk ka paraqitur asnje dokument sipas kerkesave ne DST

2 Operatori Ekonomik ‘’K.M.K’’ sh.p.k është skualifikuar për arsye se:

Në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit

Kapaciteti teknik:

Pika 6

 Certifikata e transportit te mallrave per auto vinçat e marr me qera eshte ‘’per llogari te

vetë’’ jo per te trete dhe me qera.

 Nuk ka paraqitur makineri per ngjitje tubash PPR sipas DST

 Nuk ka paraqitur dokumenta per makineri elektrofuzive per ngjitje tubash faturat e

deklaruara jane per aparat saldimi tubosh

 Ne kontraten me nr.3847 Rep, Nr.719Kol nuk ka dokumenta fatura per skeleri kulle

Pika 7

 OE nuk ka paraqitur Certifikata cilesie, autorizime prodhuesi per tuba PPR, matesat dhe

rakorderite si dhe katalogjet teknike per te gjitha materialet hidraulike.

3 Bashkimi i Operatorëve Ekonomik ‘’Griald’’ & ‘’Vllaznimi’’sh.p.k është skualifikuar për

arsye se:

Në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit

Kapaciteti teknik

Pika 1

 OE Griald per kontraten e ngjashme me OSHEE nuk ka paraqitur kontraten e bashkepunimit

dhe prokuren e posatcme ne faze tenderimi, kontrata me Defrim Tosuni nuk eshte e

ngjashme me objektin e prokurimit.

Pika 4.1

 Nuk ka paraqitur diplome per ing Mekanik Lulezim Zeneli

Pika 6

 Autovinci me targe AA754ZT eshte i padeklaruar ne listen e disponimit te makinerive.

Pika 7

 OE nuk ka paraqitur Certifikatat e cilesise dhe origjines se materialeve te furnitorit per



materialet hidaulike si dhe autorizime prodhuesi per tuba PPR dhe rakorderite.

Pra kualifikohet Bashkimi Operatoreve Ekonomik ’’ARKONSTUDIO’’ & ‘’LIGUS’’ sh.p.k

me vlere te ofruar:

 pa TVSH është 32,205,832.75 (tridhjete e dy milion e dyqind e pese mijë e

teteqind e tridhjete e dy presje shtatedhjete e pese) lekë.

 me TVSH është 38,646,999.30 (tridhjete e tete milion e gjashteqind e dyzet e

gjashte mijë e nenteqind e nentedhjetedhjete e nente presje tre) lekë.

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: 09/06/2020

Gjatë afatit ligjor prej 7-ditë kalendarike të pritjes së ankesave, nuk pati asnjë ankesë.

ADMINISTRATOR
ING.SPARTAK KOVAÇI
PERSONI I AUTORIZUAR

Z. KASEM BEJKO


