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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER 

                 Nr.______Prot        Fier, më _____/_____/2021 

 

 

 

LENDA :   FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                          TIRANE 

 

SH.A UJESJELLES – KANALIZIME FIER 

 

Data: 20.08.2021 

Për: Operatori ekonomike  SHENDELLI        SHPK      NIPT   K07924803N 

   Adresa: Lagja “ Kastriot “ Rr. “Mico Plaka “   Fier 

* * * 

Procedura e prokurimit:  E hapur e thjeshtuar, pune civile 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-01608-07-26-2021 
 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës“Rikonstruksion i linjes se furnizimit me uje lagja Afrim dhe 

Bishanak” Afati kohor për ekzekutimin: 60 dite  duke filluar nga  momenti i lidhjes se kontrates, Me 

fond limit  2.930.343,72 (dy milion e nenteqind e tridhjete mije e treqind e dyzet e tre presje 

shtatedhjete e dy) leke pa tvsh . Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Oferta Elektronike e shoqerise     SHENDELLI        SHPK      NIPT   K07924803N 

 Vlera (me numra dhe fjale): 2.479.300  (dy  milion  e katerqind e shtatedhjete e nente mije e 

treqind ) leke pa tvsh 

2. Oferta Elektronike e shoqerise     ASI-CO shpk        SHPK      NIPT   K53002402C 

 Vlera (me numra dhe fjale): 2.654.680  ( dy  milion  e gjashteqind e pesedhjete e kater mije e 

gjashteqind e tetedhjete  )leke pa tvsh 

        

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:  KA 
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Ndersa per operatorin  tjere ekonomik skualifikohet per arsyen se: 

1.  Oferta Elektronike e shoqerise     ASI-CO shpk        SHPK      NIPT   K53002402C 

 Vlera (me numra dhe fjale): 2.654.680  ( dy  milion  e gjashteqind e pesedhjete e kater mije e 

gjashteqind e tetedhjete  )leke pa tvsh 

Skualifikohet se:    

ASI-CO: 

Operatori ekonomik  ne lidhje me piken 2.1.B "TEK KRITERETE VECANTA " nuk ka paraqitur 

dokumentacionin qe verteton se ka bere sigurimin e ofertes  , Në zbatim të Ligjit Nr. 162/2020 ”Për 

prokurimin publik”, Neni 83 si dhe tek DST Seksioni  3: Informacione juridike, ekonomike, financiare 

dhe teknike 3.1 Sigurimi i ofertës:(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të 

lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).  Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, 

sipas Shtojces 3.  

Sipas Udhëzime Për Operatorët Ekonomikë “Hartimi i ofertës”dhe DST-se 

            Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DST do të refuzohen 

si të papranueshme. 

                                 Sipas Shtojces 8/2. Kriteret E Veçanta Të Kualifikimit 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit   

të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. 

            OPERATORI EKONOMIK SKULIAFIKOHET SIPAS PIKAVE TE SIPER PERMENDURA 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë O.E. SHENDELLI        SHPK      NIPT   

K07924803N  me  adrese :Lagja “ Kastriot “ Rr. “Mico Plaka “   Fier, se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 2.479.300  (dy  milion  e katerqind e shtatedhjete e nente mije e treqind ) leke 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´. 

 

 

                                        TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Petrit KANANI 
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