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FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

Për:JV “JEHONA SOFTWARE” sh.p.k & “BNT ELECTRONIC’S” sh.p.k, përfaqësuar me prokurë të 
posaçme nr.2036 rep. dhe nr.1013 kol. nga shoqëria “JEHONA SOFTWARE” sh.p.k, me nr. NIPT-i 
L42202028V, me administrator Z.Klodian Zyberi, me adresë Tiranë, Vorë, Gjokaj, Autostrada Tirane-
Durrës, km 8, Godina “Auto City”, kati 3, zyra nr. 01. 
Procedura e prokurimit:Procedurë e hapur. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Shërbimi dhe konfigurimi i kasave dhe sistemit të faturimit për 
UKT sha.” 
Fondi Limit: 10,091,667 (dhjetë milion e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) 
lekë pa TVSH. 
Burimi i financimit:Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 
Kohëzgjatja e kontratës: 30 ditë duke nisur nga data e nënshkrimit të kontratës. 
Data e zhvillimit të tenderit është:21/07/2016 ora 09:00 
Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.26 të dates 04.07.2016  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 
1. “Jehona Software” sh.p.k      NIPT   L42202028V 

& “BNT Electronics” sh.p.k,     NIPT J61817047D 
Vlera: 8,940,000 (tetë milion e nëntëqind e dyzet mijë) lekë pa TVSH 

Të skualifikuar: Nuk ka. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Jehona Software” 
sh.p.k & “BNT Electronics” sh.p.k, përfaqësuar me prokurë të posaçme nr.2036 rep. dhe nr.1013 kol. 
nga shoqëria “Jehona Software” sh.p.k, me nr. NIPT-i L42202028V, me administrator Z.Klodian 
Zyberi, me adresë:Tiranë, Vorë, Gjokaj, Autostrada Tirane-Durrës, km 8, Godina “Auto City”, kati 3, 
zyra nr. 01. me ofertë ekonomike me vlerë prej:8,940,000 (tetë milion e nëntëqind e dyzet mijë) lekë pa 
TVSH, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë rruga “5 Maji” 
pranë Medresesë, Tiranë, me nr tel: +355 4 2225572, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 04.08.2016. 

Ankesa:Nuk ka patur ankesë. 
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