
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

        UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                                          DREJTORIA E PROKURIMEVE 

     SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

    

Nr. _______ Prot.                 Tiranë  më ___/___/2021 

   

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

Për: “LUAR Bros”sh.p.k 

Adresa: Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr.1. 

Procedura e prokurimit: ”Blerje Sinjalistikë Rrugore»,  

Lloji i proçedurës « Procedurë e hapur e thjeshtuar-Mallra» 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-97503-06-07-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje Sinjalistikë Rrugore» me fond limit 2.935.000(dy milion 

e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh. 

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  

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

1. LUAR Bros sh.p.k                   L72322004M 

Emri i Shoqërisë                             Nr.Niptit  

Vlera 2.342.000 (dy milion e treqind e dyzetë e dy mijë) lekë pa tvsh. 

2. SARK   sh.p.k                                 K52531415H 

Emri i Shoqërisë                                   Nr.Niptit  

Vlera 2.632.000(dy milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë) lekë pa tvsh. 

3. FREDI ELECTRONIC sh.p.k                           K91803020F 

Emri i Shoqërisë                                                       Nr.Niptit  

Vlera 2.646.500 (dy milion e gjashtëqind e dyzetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

4. R. S. & M  sh.p.k                                                         K32203002I 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.878.500 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. SARK   sh.p.k                                 K52531415H 

Emri i Shoqërisë                                 Nr.Niptit  

Vlera 2.632.000(dy milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë për të dëshmuar 

përmbushjen e pikës 3 të kushteve të vecanta të kualifikimit. 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion për të dëshmuar 

përmbushjen e pikës 3.2 të kushteve të vecanta të kualifikimit. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

2. R. S. & M  sh.p.k                                                         K32203002I 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.878.500 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë deklaratën e kritereve të përgjithshme si dhe 

deklaratën sipas shtojcës 2/1, Shtojcës 5/1;shtojcës 6, shtojcës 7. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik LUAR Bros 

sh.p.k   se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2.342.000 (dy milion e treqind e 

dyzetë e dy mijë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.07.2021 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



 


