
 

 
 

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  17 / 11 / 2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

    

PËR :        “HEST” SH.P.K 

          Bulevardi “Gjergj Fishta”, Blloku 1 / Ap.1, Tiranë. 

 

                      

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” – Elektronike 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-75680-10-15-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Blerje e materialeve Vegla Pune të ndryshme për 

nevojat e shoqërisë”. Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik, ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara me afat 12 muaj. 

 

Buletini i Njoftimeve Publike:  Buletini Nr. 89 datë 19 Tetor 2020 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët                                       X  

                                                        oferta ekonomikisht më e favorshme        

 

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

ofruara: 

 

1.     “HEST” SH.P.K                                                                         L21527009H 

       Emri i plotë i shoqërisë                                          numri i NIPT-it 

 

Vlera:   4 891 350  (katër milion e tetëqind e nëntëdhjetë e një mijë e treqind e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

        (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

mailto:kontakt@ukl.al


 

 
 

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

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

- Nuk ka 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë 

ekonomik i suksesshëm: 

 

 “HEST” SH.P.K                                                                                  L21527009H 

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it 

 

Vlera:   4 891 350  (katër milion e tetëqind e nëntëdhjetë e një mijë e treqind e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. 

        (me numra dhe fjalë) 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë SH.A. Ujësjellës Kanalizime, Lushnjë. Adresa: 

Lagja “18 Tetori” Lushnje, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi për të lidhur Draft Marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   09.11.2020 

 

Ankesa:   JO 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Erjet Dhima 

 

mailto:kontakt@ukl.al

