REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME
LUSHNJE

Lushnje, më 19 / 01 / 2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Lushnje, më 19 / 01 / 2022
Drejtuar :

“FREDI ELECTRONIC“ SH.P.K
Rruga e Kavajës, Pallati 207, Shkalla 2
Tiranë.

* * *
Procedura e prokurimit: “E Hapur e Thjeshtuar” - Elektronike
Numri i referencës së procedurës: REF-16762-12-30-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje e materialeve elektrike të ndryshme për nevojat
e shoqërisë. – Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë
të përcaktuara, me afat 12 muaj”.
Buletini i Njoftimeve Publike:
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

çmimi më i ulët X
oferta ekonomikisht më e favorshme

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë
të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:
1. “FREDI ELECTRONIC“ SH.P.K
Emri i plotë i shoqërisë

Vlera: 2 958 200
TVSH.

K91803020F
numri i NIPT-it

(dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind) Lekë pa
(me numra dhe fjalë)
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Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave
NIPT : K04223405T
E-mail : kontakt@ukl.al

2. “IGROUP” SHPK

M01406012K

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera: 3 332 000 (tre milion e treqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)

3. “INPLY” SHPK

L51503032Q

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera: 3 369 302 (tre milion e treqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e treqind e dy) Lekë
pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)

4. “HEST” SHPK

L21527009H

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera: 3 027 020 (tre milion e njëzetë e shtatë mijë e njëzetë) Lekë pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. “HEST” SHPK

L21527009H

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Për arsyet e mëposhtme:
OE: “HEST” Shpk, nuk ka paraqitur vertetimin e xhiros së 3 (tre) viteve të fundit, të
përcaktuar si kriter në Shtojcën 7, pika 2.2 – Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
2.2.1 “Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të
paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2018,2019,2020), ku vlera e xhiros
për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës
së përllogaritur të kontratës që prokurohet”.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FREDI ELECTRONIC”
Sh.p.k, me adresë: Rruga e Kavajës, Pallati 207, Shkalla 2, Tiranë, se oferta e paraqitur me
vlerë totale prej: 2 958 200 (dy milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind) Lekë
pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
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Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave
NIPT : K04223405T
E-mail : kontakt@ukl.al

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

Erjet Dhima
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Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave
NIPT : K04223405T
E-mail : kontakt@ukl.al

