
 

           REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

               UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

             DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                    DREJTORIA E PROKURIMEVE 

              SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Për : C.C.S. 

 

Adresa: Tiranë,  Njësia Bashkiake nr.5, Rruga “Sulejman Delvina”, nr.8, kodi postar nr.1019. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur- Shërbime  

Numri i procedurës / referenca e Lotit:   REF-35139-07-01-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rinovimi i Suportit të  Infrastrukturës Qëndrore të UKT sh.a” 

me fond limit 20, 890,000(njëzetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

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.    C.C.S sh.p.k                                                                   J61901033C                                                   

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-t  

Vlera 19,837,880(nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar për proçedurën objekt prokurimi. 



*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik C.C.S sh.p.k   se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 19,837,880(nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e 

shtatë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Në mbështetje të nenit 96 pika 2 gërma b) të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020”Për Prokurimin 

Publik” parashikohet.... 

2. Periudha e pritjes, e parashikuar në pikën 1 të këtij neni, nuk zbatohet: 

 

b) në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është kualifikuar dhe shpallur 

fitues; 

 

Duke iu referuar faktit se është vetëm një operator ekonomik i kualifikuar dhe shpallur fitues  

nuk jemi në rastin e ezaurimit të afateve të ankimit sipas nenit 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 

23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

                                                       

 

  


