
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

Datë 27.07.2021 

 

 Drejtuar: :“ Operatori ekonomik “G.A.C”  shpk me Nipt L61619031A, me adresë: Tirane 

Tirane TIRANE Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T, kati i pare.  

 

Procedura e prokurimit/lotit   “Procedurë e hapur pune”  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-98482-06-18-2021 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Shkafane, 

Nj.Adm.Ishem, Bashkia  Durres” 

  

Fondi limit  total për këtë prokurim do të jetë  20,381,870.57 ( njëzet miljon e treqind e 

tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë presje pesëdhjetë e shtatë) Monedha, pa TVSH. 

Burimi i të ardhurave: Financim UKD 

Kohëzgjatja e kontratës: -60 ditë  nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te kontrates 

-  Publikimet e mëparshme (  ):     Buletini i Njoftimeve Publike ( ) 

 

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 ju informojmë se Ofertuesi i mëposhtëm ka marrë pjesë në këtë procedurë me 

këtë vlerë përkatëse të ofruar: 

 1. Operatori ekonomik “G.A.C”  shpk me Nipt L61619031A, me adresë: Tirane Tirane 

TIRANE Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T, kati i pare. me vlerë të ofruar: 

 

 pa TVSH është 20,344,652.46 (njëzet milion e treqind e dyzet e katër mijë e treqind  e 

gjashtëqind e peëdhjete e dy pik dyzet e gjashtë) lekë. 

 me TVSH është 24,413,582.95 (njëzet e katër milion e katërqind e trembëdhjetë mijë 

e pesëqind e tetëdhjet e dy pik nëntëdhjetë e pesë) lekë. 

 

 OPERATORE EKONOMIK TE SKUALIFIKUAR NUK KA. 

                                                           
 



 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik “G.A.C”  shpk 

me Nipt L61619031A, me adresë: Tirane Tirane TIRANE Rruga "Him Kolli", pallati i ri 2T, kati 

i pare , se oferta e paraqitur, me një vlerë  pa TVSH 20,344,652.46 (njëzet milion e treqind e 

dyzet e katër mijë e treqind  e gjashtëqind e peëdhjete e dy pik dyzet e gjashtë) lekë është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Durrës” Sh.A  me 

Nipt J61819502V  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) ,siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

ANKESAT:NUK KA 

 

 

                                                    ADMINISTRATOR 

                       ING.SPARTAK KOVAÇI 

                      PERSONI I AUTORIZUAR  

                             KASEM BEJKO  

 


