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                                                 R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

                                           UJËSJELLËS   KANALIZIME  DURRËS  SH.A 

 

        FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

Data [21.11.2022] 

 

Drejtuar: [2AF ALBANIA GROUP NIPT L32005501M Diber Bulqize FSHATI VAJKAL 

NR1 Nr. pasurie 2310, Zone Kadastrale 3694, volumi 10, faqe 116 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar – shërbime 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-47888-10-31-2022 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti: “Riparim i transformatorit në Fushë Milot” 

 Fondi limit: 7.224.319,00 (Shtatë milion e dyqind e njëzet e katër mijë e treqind e 

nëntëmbëdhjetë)  Monedha, pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:  1 muaj nga dita e 

nesërme e punës pas nënshkrimit të planit të zbatimit të kontratës. 

Burimi i të ardhurave: Financim UKD sh.a 

Publikimet e mëparshme (JO): 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 2(dy)   Ofertuesit 

e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.  ELEKTROINVEST Sh.p.k                                                  NIPT  J62103004A 

Vlera  6.500.000,00   (Gjashtë milion e pesëqind mijë ) Lekë Pa TVSH 

           7.800.000,00   (Shtatë milion e tetëqind mijë) Lekë Me TVSH 

2. 2AF ALBANIA GROUP                                                       NIPT  L32005501M 

Vlera   6.975.000,00   (Gjashtë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë Pa TVSH.  

            8.370.000,00  (Tete milion e treqind e shtatëdhjetë mijë) Lekë Me TVSH. 
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Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  ELEKTROINVEST Sh.p.k                                                  NIPT  J62103004A 

 Arsyet e mëposhtme: 

1. Në pikën 2 4.1 operatori ekonomik nuk ka paraqitur në shtojcen 9 (Formulari 

përmbledhës i vetëdeklarimit ) disponibilitetin e të gjitha makinerive të kerkuara nga 

ana e autoritetit kontraktor.  

2. Në pikën 2.4.3 operatori ekonomik nuk ka dorëzuar deklaraten që malli duhet të 

mbulojë garancinë prej 12 muaj. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë 2AF ALBANIA GROUP NIPT 

L32005501M Diber Bulqize FSHATI VAJKAL NR1 Nr. pasurie 2310, Zone Kadastrale 3694, 

volumi 10, faqe 116, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 6.975.000,00   (Gjashtë milion e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) Lekë Pa TVSH është identifikuar si fitues (paraprak) i 

procedurës së prokurimit. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

  

 

 

ADMINISTRATOR 
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