
 

 

 

                                           UJËSJELLËS KANALIZIME KAMËZ SH.A 

                                     SEKTORI JURIDIK DHE I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

 

 

Nr.________  Prot                                                                                Kamëz me___ /___/ 2020 

 

  FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për:  Operatorin ekonomik EGLAND sh.p.k , me numër Nipt-i: J96829419D, me adresë: Dibër, 

Shupenze, Fshati Zogaj, Zyra tek ndertesa prane fabrikes se mermerit/ Zogaj. 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim-Mallra 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72178-09-17-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndertim Linje e re Kun-je Rr. Usaid ,Valias I Ri me fond 

limit: 1,305,913 (Nje milion e treqinde e pese mije e nenteqinde e trembedhjete ) leke pa tvsh 

, me afat kohor ekzekutimi 14 (katërmbëdhjetë) ditë nga data e lidhjes se kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.Operatori Ekonomik “EGLAND” sh.p.k, me numër Nipt-i J96829419D  

Vlera : 1,290,850 (Një milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

           

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë EGLAND sh.p.k, me numër Nipt-i 

J96829419D me adrese: Dibër, Shupenze, Fshati Zogaj, Zyra tek ndertesa prane fabrikes se 

mermerit/ Zogaj. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,290,850 (Një milion e 

dyqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Kamëz sh.a, me adrese:Kamëz 

,Bulevardi blu nr.492 Pallati i Kultures  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.10.2020 

 

Ankesa: Nuk ka ankesa 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

Shpetim LESKAJ 

 


