
   FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

  UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE 

 

               Sarande, me 21.07.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

   

 

Për  :   SHOQERINE   “Info Business Solutions” Shpk  NIPT  L02214022G   

 

Procedura e prokurimit : E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i references se procedures  :  REF-00132-07-06-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Permiresime te raporteve dhe funksionalitete te reja te sistemit 

te faturimit te pershtatur per procesin e fiskalizimit” 

 

Fondi  limit :  2 000 000(dymilion) leke pa tvsh 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike  nr. 109,  date 12 Korrik  2021 

 

Ne proceduren e mesiperme ka konkuruar 1(nje) operator ekonomike, si me poshte  : 

 

 

1.“Info Business Solutions ” shpk   NIPT  L02214022G  Tirane,   me oferte 

1,910,000(njemilion nenteqind e dhjetemije) leke pa TVSH  

 

Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per Operatorin  Ekonomik.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit te ketij OE, rezultoi se i  plotesonte kerkesat dhe kushtet e DST-

se te hartuar nga AK.  

 

 

Duke u nisur nga sa me siper renditja e operatoreve ekonomik eshte si me poshte: 

 

1. “Info Business Solutions ” shpk    Nipt  L02214022G                            Kualifikuar   



 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :  Shoqerine  “Info Business 

Solutions ” shpk,   Nipt  L02214022G,  me adrese : Tiranë Rruga “Murat Toptani”, Godina 

Gjergji Center, 

 

se oferta e paraqitur, me vlere  1,910,000(njemilion nenteqind e dhjetemije) lekë pa tvsh   

 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande kopjen e sigurimit 

të kontratës, si dhe te paraqiteni per nenshkrimin e kontrates, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te 

procedohet sipas parashikimeve te Ligjit nr. 162, date 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 

97. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë  21.07.2021 

 

Ankesa :   Nuk ka 

 

 

 

 

 


