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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

SH.A U.K. VLORE 

 

Nr______Prot                                        Vlorë  më ____/____/2021 

 

Shtojca 11  

                  Autoriteti Kontraktor Sh.a Ujësjellës Kanalizime Vlorë          

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

[Data: 29.09.2021] 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik  “F.GJ.S GRUP” sh.p.k,  me Nr. Nipti L22327003B. 

Përfaqësuar nga Administrator  Migena Gjoka. Me adresë: Tiranë Kashar MEZEZ 

Rruga Kastriotët,Ndërtesa nr. 87, tek 3-shi përballë Kastratit. 

* * * 

Procedura e prokurimit/lotit: “Avolzhimi i elektromotorreve të pompave të SH.A UK 

Vlorë”, për vitin 2021. 

Numri i procedurës/ referenca e Lotit: Procedure e Hapur e thjeshtuar, me sistem 

elektronik, sherbime. Nr. REF-04051-08-27-2021. 

Fondi limit:  4 080 200 (katër milion e tetëdhjetë mijë e dyqind)  lekë pa TVSH. 

Burimi i Financimit : Të ardhurat e Sh. A Ujësjellës Kanalizime Vlorë. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Avolzhimi i elektromotorreve të pompave të SH.A 

UK Vlorë”, për vitin 2021. 

Kohezgjatja e kontrates: Referuar numrit te elektropompave te pasqyruar ne preventiv, 

afati i sherbimit objekt prokurimi, do te zgjase: Nga momenti i nenshkrimit te kontrates, 

brenda 7 (shtate) diteve sipas kerkeses se paraqitur nga Autoriteti Kontraktor per 

avolzhim, me perfindim deri ne 1 (nje) vit, per te gjitha llojet e kerkesave qe mund te 

kemi. 

Zhvilluar ne: dt. 17.09.2021  Ora 12:00.Vendi: Vendi: www.app.gov.al.     

 

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 
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mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1- Operatori ekonomik   “F.GJ.S GRUP” shpk ,me NIPT L22327003B,  me ofertë 

ekonomike  3 952 000 (tre milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy  mijë ) lekë pa t.v.sh.  

 

Pas mbarimit te vleresimit te ofertave eshte arritur ne kete perfundim: 

 
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

Nuk ka Operatore ekonomik te skualifikuar. 

 

 

Jane kualifikuar Operatoret Ekonomik te  poshteshenuar:  

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

 

1- Operatori ekonomik   “F.GJ.S GRUP” shpk ,me NIPT L22327003B,  me ofertë 

ekonomike  3 952 000 (tre milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy  mijë ) lekë pa t.v.sh.  

- Kualifikohet 

Te gjitha dokumentat duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara te tyre. Rastet e 

mosdorezimit te nje dokumenti, ose te dokumentave te rreme te pasakta, konsiderohen 

si kushte per skualifikim. Si e tille oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “F.GJ.S 

GRUP” shpk ,me NIPT L22327003B     konsiderohet si e vlefshme. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “F.GJ.S GRUP” shpk ,me 

NIPT L22327003B,  me adrese: Tiranë Kashar MEZEZ Rruga Kastriotët,Ndërtesa nr. 

87, tek 3-shi përballë Kastratit , se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3 952 000 (tre 

milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy  mijë ) lekë pa t.v.sh / 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´. 

 

 

Elona HODAJ  

_____________ 

                                                                                                                                             

Administrator  
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