
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN  

 

Nr._________ Prot.                                     Elbasan, më____.11.2021 

 
Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

Drejtuar: “UEVI – 2015” shpk, me adrese: Lagjja “Dyli Haxhire”, rruga “Kadri Hoxha”, 

NSHU, Elbasan. 

Procedura e prokurimit/lotit: Me negocim pa shpallje te njoftimit te kontrates 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-11364-11-12-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i ruajtjes me roje fizike i objekteve të SH.A. 

Ujësjellës Kanalizime Elbasan per 47 dite” (79713000-5) 

Kohezgjatja e kontrates: 47 Dite  

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): 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 ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1._ “UEVI – 2015” shpk me     NIPT L52904201S   5.075.522,95 (pesemilion e shtatedhjete e 

pesemije e peseqind e njezet e dy presje nentedhjete e pese) leke (pa tvsh). 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Ofertues te skualifikuar nuk ka  

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “UEVI – 2015” shpk, me adrese: 

Lagjja “Dyli Haxhire”, rruga “Kadri Hoxha”, NSHU, Elbasan. se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej 5.075.522,95 (pesemilion e shtatedhjete e pesemije e peseqind e 

njezet e dy presje nentedhjete e pese) leke (pa tvsh) dhe 6.090.627,54 (gjashtemilion e 

nentedhjetemije e gjashteqind e njezet e shtate presje pesedhjete e kater) leke (me tvsh) pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqerise Ujesjelles Kanalizime Elbasan sh.a. 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 (dy) ditëve nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

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

dhe AK do te procedoje me anullimin e kesaj procedure.  

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ADMINISTRATORI 

Leli KAJA 
 


