
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                           DREJTORIA E PROKURIMEVE 

          SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                         Tiranë , më ___/___/2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: BO” ALBANIA MOTORS”& “POWER INDUSTRIES” 

Adresa: Tiranë  Njësia Administrative Nr. 6, Rruga e Kavajës, ZK 8240, brenda ish Kombinatit 

Misto Mame& Tiranë, Vorë Picar Zona Kadastrale Nr.3974, Volumi 5, Faqe 143, Sipërfaqe Totale 

2610 m.   

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar-Shërbime 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-16803-12-30-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbime me të tretë, për automjetet e UKT sh.a ” me fond 

limit 6,914,393 (gjashtë milion e nëntëqind e katërmbëdhjetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e tre) 

lekë pa tvsh, me afat 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 

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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. SI & CO COMPANY sh.p.k                                                     L21420002F                                            

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 6,220,000(gjashtë milion e dyqind e njëzetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

2. BO”Albanian Motors”                         &                                  “Power Industries” sh.p.k  



      L92413031P                                       &                                     L51706022H 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 6,886,000 ( gjashtë milion e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë ) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. SI & CO COMPANY sh.p.k                                                     L21420002F                                            

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 6,220,000(gjashtë milion e dyqind e njëzetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqitur formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit sipas shtojcës 8. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BO” ALBANIA MOTORS”& 

“POWER INDUSTRIES”  me adresë Tiranë  Njësia Administrative Nr. 6, Rruga e Kavajës, ZK 

8240, brenda ish Kombinatit Misto Mame& Tiranë, Vorë Picar Zona Kadastrale Nr.3974, Volumi 

5, Faqe 143, Sipërfaqe Totale 2610 m me ofertë 6,886,000 ( gjashtë milion e tetëqind e tetëdhjetë 

e gjashtë mijë ) lekë pa tvsh  se 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´. 

  

 

 

 


