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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr.______prot. Elbasan,

më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori Ekonomik ‘‘Bajrami N“ shpk me NIPT K 02727202 O, me adrese fshati
Xibrak, Elbasan.

Procedura e prokurimit: E hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-33928-08-20-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Instalimi i teknologjive të reja në stacionet e
pompimit në sistemin Mengel-Samurr-Godolesh, (për zëvëndësimin e pompave dhe
pajisjeve”.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [26/08/2019] [34]

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:

Nr.
Emri i Operatorit Ekonomik

ofertues

NIPT i Operatorit

Ekonomik

Vlera e ofertes (çmimi) pa

tvsh i paraqitur ne tender

1 MIKAEL-GRUP shpk K 64108001 G 0 leke

2. “Bajrami N” shpk K 02727202 O
54.808.579,8 leke

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi:

1. Të s’kualifikojë operatorin ekonomik “MIKAEL-GRUP” shpk me NIPT K

64108001 G. Ne baze te nenit 64 pika 1 dhe 4 te VKM nr. 914 date 29.12.2014, i

perditesuar, neni 66 i ketij vendimi, operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte

ekonomike (oferte dhe preventiv) dhe KVO nuk mund te vazhdoj per shqyrtimin e

hapave te metejshem. Operatori ekonomik skualifikohet .

mailto:bashkiaelbasan@yahoo.com


2. Operatori Ekonomik “Bajrami N“ shpk me NIPT K 02727202 O, ka paraqitur

dokumentacion te sakte administrativo – ligjor dhe teknik si dhe ka paraqitur

formularin e ofertes 54.808.579,8 (pesedhjete e katermilion e teteqind e tetemije e

peseqind e shtatedhjete e nente presje tete) lekë (pa tvsh) dhe dhe vlere kontrate

61.797.051,1 (gjashtedhjete e njemilion e shtateqind e nentedhjete e shtatemije e pesedhjete

e nje presje nje) lekë (me tvsh). Komisioni vendosi ta pranoj oferten.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ‘‘Bajrami N“ shpk me NIPT K 02727202 O,
dhe adrese fshati Xibrak, Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
54.808.579,8 (pesedhjete e katermilion e teteqind e tetemije e peseqind e shtatedhjete e
nente presje tete) lekë (pa tvsh) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqerise Ujesjelles Kanalizime Elbasan sh.a
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.10.2019

Ankesa nuk ka patur

Konceptoi : I.Spahiu

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ADMINISTRATORI

Luan Dervishi


