
 
 

                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                    UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

                                DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                  SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: C.C.S. sh.p.k  

Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga “Sulejman Delvina”, nr.8, kodi postar nr.1019. 

Procedura e prokurimit/lotit: “Rinovimi i Suportit të  Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a”.  

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-99961-07-02-2021                                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rinovimi i Suportit të  Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a” 

me fond limit 20.850.000 (njëzetë milionë e tetëqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH, me afat 

12 muaj nga nënshkrimi i kontratës. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.         iCom sh.p.k                                                                                  L12402023H 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  19,100,000(nëntëmbëdhjetë milion e njëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 
 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 



2. C.C.S sh.p.k                                                                                                             J61901033C 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  19.309.800 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e nëntë mijë e tetëqind) lekë pa tvsh. 
 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.         iCom sh.p.k                                                                                  L12402023H 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  19,100,000(nëntëmbëdhjetë milion e njëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion për përmbushjen e pikës 

2.1 gërma a) dhe b) çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik C.C.S sh.p.k se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 19.309.800 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e nëntë mijë 

e tetëqind) lekë pa tvsh [totali i pikëve të marra [] 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´. 

  

     

 

 

 


