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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  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Data 23.12.2022 

 

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 – mallra 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50738-11-22-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti: “Blerje materiale inerte” 

Fondi limit: 5.968.793,33  (Pesë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e tre presje tridhjetë e tre)    Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:  Afati i levrimit 

është 300 ditë kalendarike  nga dita e nesërme e punës pas nenshkrimit 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 Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. 2AF ALBANIA GROUP                                                       NIPT L32005501M 

  

Vlera:  

 5.899.450 (pesë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e pesëdhjetë) 

Lekë pa tvsh  

 7.079.340 (Shtatë milion e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e dyzet) Lekë me tvsh 

 

OPERATOR EKONOMIK TË SKUALIFIKUAR NUK KA.  

http://www.ukdurrës.al/
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*  *  * 

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

L32005501M, me adresë Diber Bulqize FSHATI VAJKAL NR1 Nr. pasurie 2310, Zone 

Kadastrale 3694, volumi 10, faqe 116, se oferta e paraqitur me vlerë të përgjithshme prej 

5.899.450 (pesë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e pesëdhjetë) 

Lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a  Nipt 

J61819502V, Adresa:Lagja Nr.17.Rruga “Dalip Peza”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç 

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

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO    X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO     X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR  

Z.Kasem Bejko 

http://www.ukdurrës.al/

