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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 Nr_____ Prot                                                                                                   Data: ____.____.2022 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “ILVA ELEKTRIK” shpk. 

Adresa:  TIRANE , Rruga “MUHAMET GJOLLESH”  32/1/1. 

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

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-31876-06-062022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zevendesim pompe ne stacionin e pompave te ujesjellesit te 

fshatit Muzine”, me fond limit 2.500.000 (dymilione e pesqindemije) leke pa TVSH dhe 

kohezgjatje 15 (pesembedhjete) dite nga lidhja e kontrates. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr._____, date______.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

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. Oparatori Ekonomik  “ILVA ELEKTRIK”  shpk   NIPT K01607005N  

Vlera: 2.382.752  (dymilione e treqinde e tetedhjete e dymije e shtatqinde e pesedhjete e dy) 

(tremilione e dyqinde e gjashtembedhjetemije e gjashteqinde e gjashtedhjete) leke  pa TVSH. 

 

2. Oparatori Ekonomik “OUEN”  shpk    NIPT  K17529215O 

Vlera: 2.422.000 (dymilione e katerqinde e njezete e dymije)  leke  pa TVSH. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Ska  

 

  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomike “ILVA 

ELEKTRIK” shpk me adrese TIRANE , Rruga “MUHAMET GJOLLESH”  32/1/1,se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej  2.382.752  (dymilione e treqinde e tetedhjete e dymije e shtatqinde e 

pesedhjete e dy) leke pa TVSH   / totali i pikëve të marra [_____]  është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Finiq, Drejtoria Juridike, Sektori i 

Prokurimeve, me adrese 9716,Finiq, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

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

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2.422.000 (dymilione e katerqinde e njezete e dymije), 

siç parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

Arjan HARIZI 

 


