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REPUBLIKA E SHQIPERISE
SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER

Nr.______Prot Fier, më _____/_____/2019

Lënda: Formulari i Njoftimit te Fituesit per tenderin ”Sherbimi i ruajtjes se prones me
subjekte te objekteve te sh.a.Ujesjelles-Kanalizime Fier,qendrave ne varesi te tij dhe
shoqerim vlerash monetare” Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara”

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE

SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER

[Data 17/06/2019]

Për: Operatori ekonomike Myrto Security shpk NIPT K23323401N

Adresa: Lagja”Kastriot” Brigada e XI Sulmuese,godina e Albetelecom,Kati 3 Fier

* * *

Procedura e prokurimit: E hapur me mjete elektronike (sherbim)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21099-05-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Sherbimi i ruajtjes se prones me subjekte te objekteve te
sh.a.Ujesjelles-Kanalizime Fier,qendrave ne varesi te tij dhe shoqerim vlerash monetare”
Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara”
me burim financimi nga te ardhurat e sh.a.Ujesjelles-Kanalizime Fier ,
Me fond limit 25.165.998,24 (njezet e pese milion e njeqind e gjashtedhjete e pese mije e nenteqind
e nentedhjete e tete presje njezet e kater ) lekë pa TVSH

Afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj duke filluar nga momenti i lidhjes se marreveshjes
kuader
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  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë 2 (dy) operatorë ekonomikë me vlerat

përkatëse të ofruara:

1. Oferta Elektronike e shoqerise : Myrto Security shpk NIPT K23323401N

Vlera (me numra dhe fjale): 25,091,784.62 (njezet e pese milion e nentedhjete e nje mije e shtateqind
e tetedhjete e kater pike gjashtedhjete e dy )leke pa tvsh
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2. Oferta Elektronike e shoqerise : Eurogjici-Security shpk NIPT K31929010K

Vlera (me numra dhe fjale):Nuk ka paraqitur oferte ekonomike,dhe asnje dokument teknik-
ekonomik-ligjor

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: KA

Oferta Elektronike e shoqerise : Eurogjici-Security shpk NIPT K31929010K

Vlera (me numra dhe fjale):Nuk ka paraqitur oferte ekonomike,dhe asnje dokument teknik-
ekonomik-ligjor
Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumenta ekonomike -tekniko-ligjore ne
sistemin elektronik

Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se
Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara

në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të
papranueshme.

Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit
të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER PERMENDURA

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomike Remonti

Myrto Security shpk NIPT K23323401N, me Adrese: Bradashesh Komb,Siderurgjik,Elbasan, se
oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme 25,091,784.62 (njezet e pese milion e nentedhjete e
nje mije e shtateqind e tetedhjete e kater pike gjashtedhjete e dy )leke pa tvsh ,adrese : Lagja”Kastriot”

Brigada e XI Sulmuese,godina e Albetelecom,Kati 3 Fier , është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles-Kanalizime Fier, Lagja Lagja “1 Maj” ,

Rruga “Tasi Dema” Tel:034/504109, email- info@ukf.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet

në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) 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 të cilit është dorëzuar me një

vlerë të përgjithshme 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 06.06.2019.

Ankesa: ka ose jo, - Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Piro NDREU
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