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                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                   UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                                 DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                SEKTORI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

 

Nr._________Prot                                                                         Tiranë,më ____/____/2021 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: JV FUSHA&2T&SHANSI INVEST SH.P.K 

 

Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, 

godina nr.3, Pedonalja. 

 

Adresa: TIRANE Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5. 

 

Adresa: TIRANE Rruga Reshit Çollaku, Pallati 4, Shkalla 8, Apartamenti 7. 

 

 

                                                              * * * 

 

Procedura e prokurimit: “Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s 

faza e 2 me 1200l/s”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81097-12-04-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 

1800l/s faza e 2 me 1200l/s”. 

Procedure e Hapur-Punë, me fond limit : 1.762.045.692,08 ( një miliard  e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e dy milion e dyzetë e pesë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy presje zero 

tetë) lekë pa tvsh. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët 

X(Shumatorja e cmimeve për njësi). 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k                                                     J61812013R          

Totali  pa tvsh 1,746,710,974.04(një miliard e shtatëqind e dyzet e gjashtë milion e shatëqind e 

dhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër presje katër) lekë. 
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2. “JV FUSHA&2T&SHANSI INVEST SH.P.K”sh.p.k     J61922018S& K01731001M& 

J61924002T                                                            

Totali pa tvsh 1,679,455,513.85 (një miliard e gjashtëqind e shtatëdhjetë e  milion e njëqind e 

nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje dyzet e pesë) lekë. 

 

3. ”GJIKURIA” sh.p.k  

 

Totali  pa tvsh 1,642,437,086.29(një miliard e gjashteqind e dyzet e dy milion  e katërqind e 

tridhjetë e shtatë mijë e tetedhjetë e gjashtë presje njëzet e nëntë)  lekë. 

 

 

Operator ekonomik të skualifikuar janë: 

 

1.Operatori ekonomik “GJIKURIA” sh.p.k me vlere 1,642,437,086.29(një miliard e 

gjashteqind e dyzet e dy milion  e katërqind e tridhjetë e shtatë mijë e tetedhjetë e gjashtë presje 

njëzet e nëntë) lekë pa TVSH. 

 

Skualifikuar per arsye se nuk ka permbushur piken 1 germa f) ne kushtet e veçanta te 

kualifikimit ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

 

2.Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” sh.p.k me vlere 1,746,710,974.04(një miliard e 

shtatëqind e dyzet e gjashtë milion e shatëqind e dhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër 

presje katër)  lekë pa TVSH. 

 

Skualifikuar per arsye se nuk ka permbushur piken 2.6 ne kushtet e veçanta te kualifikimit ne  

Dokumentat Standarte te Tenderit. 

 

 

* * * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si ofertë e 

suksesshme: 

 

 

1.Oferta e paraqitur nga JV FUSHA&2T&SHANSI INVEST SH.P.K 

Totali  pa tvsh 1,679,455,513.85 (një miliard e gjashtëqind e shtatëdhjetë e  milion e njëqind e 

nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje dyzet e pesë)  lekë. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë UKT sh.a pranë Drejtorisë së Prokurimeve  brenda  

60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  25.01.2021 

 

Ankesa: Jo  
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