
 

 
 

                                                        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 OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 

Drejtuar: ELEKTROINVEST sh.p.k  

Adresa: Tiranë , Rruga e Kavajës (Brenda Fab Qelqit). 

Procedura e prokurimit: ”Mirëmbajtje Riparime me të tretët (Elektrike)” lloji i proçedurës 

“Proçedurë e hapur e thjeshtuar-Shërbime, Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: ”Mirëmbajtje Riparime me të tretët (Elektrike)” me fond limit 

4.994.470 (katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e katërqind e shtatëdhjetë) lekë pa 

tvsh, me afat 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 

Nr.Reference REF-99655-06-30-2021 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1.Elektroinvest sh.p.k                                                                          J62103004A 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 



Vlera  e ofruar/  4.849.000 (katër milion e tetëqind e dyzetë e nëntë mijë) lekë pa tvsh. 
 

                             (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

2. Flor Ahmetaj p.f                                                                      L52207504I 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it     

 

 Vlera  e ofruar/ 4.951.500 (katër milion e nëntëqind e peëdhjetë e një mijë e pesëqind) lekë pa 

tvsh. 

                              e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1. Flor Ahmetaj p.f                                                                      L52207504I 

    

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it  arsyet   

 Vlera  e ofruar/ 4.951.500 (katër milion e nëntëqind e peëdhjetë e një mijë e pesëqind) lekë pa 

tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik Flor Ahmetaj p.f. nuk ka deklaruar në formularin e vetëdeklarimit 

përmbledhës  të gjithë listën e mjeteve  të  kërkuara nga Autoriteti Kontraktor UKT sh.a 

çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë 

identifikuar si të suksesshëm: 

 

1. Elektroinvest sh.p.k                                                                          J62103004A 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  4.849.000 (katër milion e tetëqind e dyzetë e nëntë mijë) lekë pa tvsh. 
 

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”. 


