
 

UJËSJELLËS KANALIZIME ERSEKË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

Nr.          prot                                                                                                        Data: 19.11.2020 

 

Për: BOE “ ZEQILLARI Shpk ” L61912024O dhe  “ KTHELLA Shpk ” J69303023D 

Adresa: ZEQILLARI Shpk Tiranë , Njesia nr 5, "Komuna e Parisit',Rruga "Osman Myderizi", 

Pallatet e Laures, Ambjenti Nr 5,Zona Kadastrale 8270, me nr pasurie 6/475 -N2 dhe 

KTHELLA Shpk, Lezhe,Rreshen,Kompleksi Kthella Resort,Rruga "Shen Vicenso De Paolo", 

perballë varrezava të Qytetit Rreshen. 

 

Procedura e prokurimit: “E HAPUR”, “PUNË”,prokurim me mjete elektronike. 

Numri i referencës së procedurës: REF-72430-09-21-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i linjave të jashtme dhe të brendshme të 

rrjetit të ujësjellësave të fshatit Borovë,Taç dhe Mësiçkë,Bashkia Kolonjë. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.Operatori Ekonomik EGLAND Shpk                                                 J96829419D           

                    Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

Vlera Nuk ka paraqitur formularin e ofertës ekonomike. 

(me numra dhe fjalë) 

 

2.Bashkimi i operatorëve ekonomik “ZEQILLARI Shpk ”  dhe    “ KTHELLA Shpk ”  

                                                         Emri i plotë i shoqërisë           Emri i plotë i shoqërisë 

                                                               L61912024O                             J69303023D 

                                                              numri i NIPT-it                         numri i NIPT-it 

Vlera 32,709,974.1 (Tridhjetëedymilioneshtatëqindenëntëmijëenëntëqindeshtatëdhjetëekatër 

pikë një) Lekë pa Tvsh . 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.Operatori Ekonomik EGLAND Shpk                                               J96829419D           

                    Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik EGLAND shpk me numër NIUS J96829419D. 

Çmimi total i ofertës:  Nuk ka paraqitur formularin e ofertës ekonomike. 

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria EGLAND 

SHPK me numer NIUS J96829419D nuk ka paraqitur në sistemin elektronik formularin e 

ofertës ekonomike si dhe kishte mungesë të plotë në të gjitha dokumentat ligjore, administrative, 

kualifikuese të përcaktuara në dokumentat e tenderit .  



 

Mungesa e dokumentacionit u konfirmua nga të gjithë anëtarët e  Komisionit te Vleresimit të 

Ofertave. 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të 46, pika 1 nenit 53, pika 3 Ligjit 

Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe neni 66 , Vendimit të 

Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” ( i ndryshuar) dhe fakteve të mësipërme shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga 

operatori ekonomik për këtë procedurën e prokurimit e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit 

ekonomikë “EGLAND Shpk”, pasi nuk plotëson kërkesat kualifikuese të vendosura në 

dokumentat standarte të tenderit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ ZEQILLARI Shpk ” 

L61912024O dhe  “ KTHELLA Shpk ” J69303023D, me adresë: ZEQILLARI Shpk Tiranë , 

Njesia nr 5, "Komuna e Parisit',Rruga "Osman Myderizi", Pallatet e Laures, Ambjenti Nr 5,Zona 

Kadastrale 8270, me nr pasurie 6/475 -N2 dhe KTHELLA Shpk, Lezhe,Rreshen,Kompleksi 

Kthella Resort,Rruga "Shen Vicenso De Paolo", perballë varrezava të Qytetit Rreshen, se oferta 

e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 32,709,974.1 (Tridhjetëedymilione 

shtatëqindenëntëmijëenëntëqindeshtatëdhjetëekatër pikë një) Lekë pa Tvsh është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  

Emri    UJËSJELLËS KANALIZIME ERSEKË 

Adresa   Rruga  "Riza Taçi" Erseke 

Tel/Fax  +355 67 20 22 212 

E-mail   shauk.kolonje@gmail.com , Administratori igli.radomi01@gmail.com    

Faqja e Internetit http://www.app.gov.al 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me 

shkrim për lidhjen e kontratës. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 06.11.2020 

 

Ankesa: Nuk ka patur  

 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 
 

Administrator 

IGLI RADOMI 

mailto:shauk.kolonje@gmail.com
http://www.app.gov.al/

