
_____________________________________________________________________
Adresa: Dukas Njesia Administrative Qender Mallakaster Tel : 031322107

______________________________________________________________________________
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SH.A UJËSJELLËS - KANALIZIME
MALLAKASTËR K4705804N

Nr. 474. Date me: 26 /12/ 2018.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK - TIRANE

[Date : 26/12/2018]

Për : “ATLANTIK 3” SH.P.K , NIPT K22218003V , Adresa : Autostrada Tirane-Durres km 10
Rruga Dytesore .

Procedura e prokurimit: ''KERKESE PER PROPOZIM''.

Numeri i references se procedures : REF-96780-12-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Hipoklorit Kalciumi "per vitin 2019. Muaj 12 ,deri me
31.12.2019.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Data 11/12/2018 Numri 49.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në kete procedurë keta ofertues me vlerat përkatëse te
ofruara :

1. ''ADIDAS - ONE'' NIPT K47129718N

Vlera e ofertes eshte 2.083.200 (dymilion e tetedhjete e tre mije e dyqind) leke pa tvsh.

2. '' Albania Distribution Chem'' NIPT L82203011N

Nuk ka paraqitur formular oferte.
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3. ''ATLANTIK 3'' NIPT K22218003V

Vlera e ofertes eshte 2.050.650 (dymilion e pesedhjete mije e gjashteqind e pesedhjete) leke pa
tvsh.

Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :

1. ''ADIDAS - ONE'' NIPT K47129718N

Ka paraqitur vetëm Formularin e Ofertes.
Ky Operator Ekonomik skualifikohet pasi nuk plotëson asnjë kërkesë të vendosur nga A.K.

2. '' Albania Distribution Chem'' NIPT L82203011N

Ka paraqitur vetëm ekstraktin e thjeshte te QKB-se.
Ky Operator Ekonomik skualifikohet pasi nuk plotëson asnjë kërkesë të vendosur nga A.K.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,informojmë Shoqerine “ATLANTIK 3” SH.P.K
NIPT K22218003V ,Adresa : Autostrada Tirane-Durres km 10 Rruga Dytesore se oferta e
paraqitur ne vleren 2.050.650 (dymilion e pesedhjete mije e gjashteqind e pesedhjete) leke pa
tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Sh.A. Ujesjelles Kanalizime Mallakaster ,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar,oferta e te cilit eshte dorezuar me nje
vlere te pergjithshme prej ________________________ 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 18/12/2018.

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ERJON ZENELAJ


