
 
 

 

 

 

 

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME BERAT-KUCOVE  

Adresa:Lagjja nr.1 , Objekti nr.7, rruga Antipatrea, Berat Tel: 00355 (0) 322 32947 E-mail: ujesjelles_berat@yahoo.com 
 

 

 

Nr.______Prot                                                                                     Datë ___/____/2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[23.09.2022] 

 

Drejtuar: [BOE HEST – L21527009H me adrese: TIRANE Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla 

Nr 1, Kati 1 & LIGUS shpk - L51523001S me adrese: TIRANE Rruga Reshit Çollaku, Pallati 

Lani Shpk, Shallvare, kati 5 ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure E hapur 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-39527-08-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [“Blerje Materiale Hidraulike dhe KUZ” - Kohëzgjatja në 30 

dite  kalendarike  ] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne k  

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.  ALPHA SOLUTIONS GROUP                                                     L63620402U 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera : nuk ka paraqitur  

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.  NO-AR MEDICAL                                                                           L71907025V 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  nuk ka paraqitur  

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3.  BOE HEST & LIGUS                                                 L21527009H & L51523001S 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera : 22 307 231 (njezete e dy milion e treqinde e shtate mije e dyqinde e tridhjete e nje) 

leke pa tvsh.  
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 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  ALPHA SOLUTIONS GROUP                                                     L63620402U 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera : nuk ka paraqitur  

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.  NO-AR MEDICAL                                                                           L71907025V 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  nuk ka paraqitur  

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik pjesemarres nuk eshte i plote dhe konform 

kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te tenderit. Komisioni i vleresimit te oferteva vendos 

skualifikimin e ketij operatori ne sistemin elektronik te prokurimit publik. Operatori ekonomik ka 

ngarkuar vetem ekstraktin e QKB dhe nuk ka ngarkuar oferte ekonomike. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE HEST – L21527009H me 

adrese: TIRANE Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla Nr 1, Kati 1 & LIGUS shpk - L51523001S 

me adrese: TIRANE Rruga Reshit Çollaku, Pallati Lani Shpk, Shallvare, kati 5], se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 22 307 231 (njezete e dy milion e treqinde e shtate mije e dyqinde 

e tridhjete e nje) leke pa tvsh.] / totali i pikëve të marra [_____] 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´. 

  

    

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

Pelivan Sinaj 

 

 

 


