
 

 
 

1 

Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave 

NIPT : K04223405T                    E-mail : kontakt@ukl.al 

 

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME 

LUSHNJE 

 

Nr._______ Prot                                                                      Lushnje më ____ / ____ / 2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:               “DRICONS” SH.P.K 

Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 34, shkalla 3, Kati 

2, Apartamenti 20, Tiranë. 

           

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” - Elektronike 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-64255-07-06-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Mbikëqyrje punimesh për zbatimin e punimeve të objektit: 

Rehabilitimi i linjës Kryesore të linjës së furnizimit me ujë nga Rrotondo e Grabianit deri 

në stacionin e pompave Virovë, Lushnje”. 

 

Buletini i Njoftimeve Publike:  Nr.42  datë 13 Korrik 2020 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:    çmimi më i ulët  X  

                                                          oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se kane qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1.  Bashkimi Operatorëve Ekonomikë: 

      ”ARGI” SH.P.K                                                                             K62028003A 

   Emri i plotë i shoqërisë                                numri i NIPT-it   

DHE  

      “ERALD-G” SH.P.K                                                                      L36306784K 

    Emri i plotë i shoqërisë                                                                      numri i NIPT-it 

 

Vlera :  2 929 252,14 (dy milion e nëntëqind e njëzetë e nëntë mijë e dyqind e pesëdhjetë 

e dy presje katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

                 (me numra dhe fjalë) 

 

2.   Bashkimi Operatorëve Ekonomikë: 
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Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave 

NIPT : K04223405T                    E-mail : kontakt@ukl.al 

 

 “IMES-D” SH.P.K                                                                            K82430006C 

    Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it 

DHE 

“INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM - IKN”              K71828007J 

    Emri i plotë i shoqërisë                                                                    numri i NIPT-it 

 

Vlera :  2 929 252,045  (dy milion e nëntëqind e njëzetë e nëntë mijë e dyqind e 

pesëëdhjetë e dy presje zera dyzetë e pesë) lekë pa TVSH. 

                 (me numra dhe fjalë) 

 

3.  “DRICONS” SH.P.K                                                                      L52013020H 

      Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it 

 

Vlera :  2 929 251,66  (dy milion e nëntëqind e njëzetë e nëntë mijë e dyqind e 

pesëëdhjetë e një presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

                 (me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm : 

 

1.   Bashkimi Operatorëve Ekonomikë: 

 “IMES-D” SH.P.K                                                                            K82430006C 

    Emri i plotë i shoqërisë                                                                   numri i NIPT-it 

DHE 

“INSTITUTI I KONSULENCËS NË NDËRTIM - IKN”              K71828007J 

    Emri i plotë i shoqërisë                                                                    numri i NIPT-it 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 BOE ”IMES-D” shpk dhe “Instituti i Konsulencës në Ndërtim-IKN” nuk 

plotëson kërkesën për kualifikim për paraqitje të punëve të ngjashme në masën 

40% të shërbimit që prokurohet sipas DST -së, Kapaciteti teknik, pika 2.3.1. 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: 

 

“DRICONS” Sh.p.k, Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 2 929 

251,66  (dy milion e nëntëqind e njëzetë e nëntë mijë e dyqind e pesëëdhjetë e një presje 

gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Adresa : Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave 

NIPT : K04223405T                    E-mail : kontakt@ukl.al 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Sh.a Ujësjellës Kanalizime, Lushnje, me adresë: 

Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave, Lushnje. 

Sigurimin e Kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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:  05.10.2020 

 

Ankesa: PO. Ka patur 3 ankesa. 

Dy ankesat e para për Vleresimin e Ofertave kanë marrë përgjigje në datë: 04/08/2020 dhe 

ankesa e tretë për rivlerësimin e ofertave ka marrë përgjigje në datë 14/08/2020. 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Erjet Dhima 
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