
Durrës 28/02/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a

“Sherbim me roje Private te U.K Durres” per lotin e I-re (Qarku Durres)”

Për: “Gjoka-A”, Nipt K31825504T, Adresa: Sallmone , Shijak, Durres.

Procedura e prokurimit: Marreveshje kuader per 24 muaj –“E hapur- shërbime”

Nr. Ref. 03502-01-10-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

- Objekti: “Shërbimi me roje private të U. K Durrës” për Lotin e I –rë (Qarku

Durrës)”

- Fondi limit: 31’204’900,8 (Tridhjete e nje milion e dyqind e kater mije e nenteqind

presje tete) Lekë pa TVSH.

- Kriteret e perzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët

- Burimi i të ardhurave: Të ardhurat e U.K.D Sh.a

Njoftojmë se kanë qenë pjesemarrës në proçedurë prokurimi 1 (një) operatorë

ekonomikë si më poshtë vijon:

1- “ Gjoka + A”, me nipt K31825504T, me vlere te ofruar:

 Leke pa tvsh 29’728’056,48 (njezet e nente mije e shtateqind e njezet e

tete mije e pesedhjete e gjashte presje dyzet e tete).

 Leke me tvsh 35’673’667,77 (tridhjete e pese milion e gjashteqind e

shtatedhjete e tre mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate presje

shtatedhjete e shtate).

Është kualifikuar operatori ekonomik “ Gjoka + A” pasi i permbush kriteret per

kualifikim.

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë, “Gjoka-A”, Nipt

K31825504T, Adresa : Sallmone , Shijak, Durres me ofertë ekonomike 29’728’056,48

(njezet e nente mije e shtateqind e njezet e tete mije e pesedhjete e gjashte presje

dyzet e tete) dhe 35’673’667,77 (tridhjete e pese milion e gjashteqind e shtatedhjete



e tre mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate presje shtatedhjete e shtate) është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Durres Sh.a,, brenda

30 diteve, nga data e shpalljes fitues, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe

të sigurimit të kontratës.

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

proçedurë do të anulohet për arsye se nuk është paraqitur asnjë operatore tjeter, si

parashikohet në ligji për Prokurimet Publike Nr. 182/2014, “Për Prokurimin publik”.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 20/02/2019.




