
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

02.04.2021 

 

Për: ADEL CO shpk NIPT: L22117021M me adresë: Rruga:”Muhamet Gjollesha”, Zogu Zi, 

Tiranë. 

Procedura e prokurimit: “Shtese kontrate per prokurimin me objekt Printim Zarfim te 

faturave per nevojat e UKD sha” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref -90376-03-18-2021 

Proçedura e prokurimit: “Me negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates -sherbime”. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

- Objekti: “Shtese kontrate per prokurimin me objekt Printim Zarfim te faturave per 

nevojat e UKD sha” 

- Fondi limit: 1'154'386,16 (nje milion e njeqind e pesedhjete e kater mije e treqind e 

tetedhjete e gjashte presje gjashtembedhjete) Leke pa T.V.SH 

- Sasia e faturave: 203.237 cope 

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

- Kohezgjatja e kontrates: 3 muaj nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te kontrates 

- Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët 

 

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë 1 (nje) ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

Adel Co shpk, me nipt L22117021M me vlere te ofruar: 

 pa TVSH është 1.154.386,16 (nje milion e njeqind e pesedhjete e kater mije e 

treqind e tetedhjete e gjashte presje gjashtembedhjete) Leke  

 me TVSH është 1.385.263,39 (nje milion e treqind e tetedhjete e pese mije e dyqind 

e gjashtedhjete e tre presje tridhjete e nente) lekë  

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ADEL CO shpk, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 1.154.386,16 (nje milion e njeqind e pesedhjete e kater mije e 

treqind e tetedhjete e gjashte presje gjashtembedhjete) 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 3 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  01.04.2021 

 

 

 

              ADMINISTRATOR 

      ING.SPARTAK KOVAÇI 

     PERSONI I AUTORIZUAR 

  Z. KASEM BEJKO 


