
 

                            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 OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  BREÇANI R.O.S.P  sh.p.k 

Adresa: "Rr. "Papa Gjon Pali I", Aba Business Center, K.|Perdhe, Z. 1, Tirane 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar”-marrëveshje kuadër me 

disa  operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, ( Numri i operatorëve 

ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër 1 (për secilin lot) 

 

Numri i referencës së procedurës /Lotit : REF-30669-05-24-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ruajtja dhe Siguria Fizike në roje private dhe shoqërimi i 

vlerave monetare për UKT sh.a” 

Fondi limit: : 49,554,294.6 (dyzetë e nëntë milionë e pesëqind e pesëdhjetë e katër mijë e dyqind 

e nëntëdhjetë e katër presje gjashtë) 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. BREÇANI –R.O.S.P sh.p.k &                                    Nipti         K76911001E 

Vlera 49.189.509.74 (dyzet e nente million  e njeqind e tetedhjete e nente mije e peseqind e 

nente presje  shtatedhjete e kater  ) lekë pa tvsh. 

 

2. ” OKTAPUS  sh.p.k                                                      Nipti         K31515076S 

Vlera 49.477.701.53 ( dyzet e nente million e katerqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind 

e nje presje pesedhjete e tre   ) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

2. ” OKTAPUS  sh.p.k                                                      Nipti         K31515076S 

Vlera 49.477.701.53 ( dyzet e nente million e katerqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind 

e nje presje pesedhjete e tre   ) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin  e prokurimeve elektronike, KVO 

vëren se operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka arritur të përmbush kriteret e përgjithshme dhe 

të vecanta të kualifikimit siç janë kërkuar në dokumentat Standarte të Tenderit për këtë 

procedurë prokurimi, çka bie në kundërshtim me kushtet e veçanta të kualifikimit. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Breçani R.O.S.P sh.p.k me vlerë 

49.189.509.74 (dyzet e nente million  e njeqind e tetedhjete e nente mije e peseqind e nente 

presje  shtatedhjete e kater  ) 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´. 

 

 

                                         

 

 

 


