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

                         UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

                                    DREJTORIA E PROKURIMEVE                     

                    SEKTORI I INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE 

                 

 

Nr._________Prot.                    Tiranë, më ___/___/2020 

 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Operatorin Ekonomik “Ndregjoni” shpk, me administrator Z.Xhetan Ndregjoni me numër NIPT-i 

K31329048I me adresë: Tiranë , Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8. 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Ndërtim Rrugësh dhe Rikonstruksion Dhoma 

Manovrimi në Territorin e depove të Kinostudios dhe Tiranës”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72479-09-21-2020 

Fondi limit:  33, 546, 214 ( tridhjetë e tre milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e dyqind e 

katërmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të 

sheshit të ndërtimit. 

 

 

Data e zhvillimit të tenderit është: 26/10/2020 Ora: 10:00 

 

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
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1. Operatori Ekonomik “Bami sh.p.k”                             NIPT-it  J99416206R 

 

   Vlera: 0 (zero)  lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori Ekonomik  ” Ndregjoni ” shpk                             NIPT-i  K31329048I 

Vlera:  23,128,680 (njëzetë e tre milion e njëqind e njëzetë e tetë mijë e gjashtëqind e 

tetëdhjetë)  lekë pa TVSH. 

3. Operatori Ekonomik  “L.T.E”  SH.P.K.                                  NIPT-i   L78006801F 

                                          

Vlera: 25,168,406(njëzet e pesë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë e katërqind e gjashtë 

) lekë pa TVSH. 

4. Operatori Ekonomik  “Leon  Construction” shpk                  NIPT-i   K71820009I 

Vlera: 26,162,664.20 (njëzetë e gjashtë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e kater pikë njëzetë)  lekë pa TVSH 

5. Bashkimi i  Operatorëve  Ekonomik  “V.A.S Konstruksion” sh.p.k  NIPT-i   L61322023P 

  “Rroku” sh.p.k    NIPT-i  K87921701H 

Vlera: 26,240,078.6 (njëzet e gjashtë milion e dyqindë e dyzet mijë  e shtatëdhjet e tetë pik     

gjashtë ) lekë pa TVSH. 

6. Operatori Ekonomik  “ Kupa ” sh.p.k                                        NIPT-i   K51615512C 

       Vlera: 27,825,262.34 ( njëzet e shtatë milion e tetëqind e njëzet e pesë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjet e dy pikë tridhjet e katër) lekë pa TVSH. 

7. Operatori Ekonomik  “Ina” shpk             NIPT-i  J61814009 

Vlera: 28,066,928 (njëzet e tetë milion e gjashtëdhjet e gjashtë mijë e nëntëqind e njëzet e 

tetë)  lekë pa TVSH. 

8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik  “ERGI” shpk            NIPT-i  K02727229P 

“BE-IS ” shpk                 NIPT-i  K71412003A 

Vlera:  28,119,347 (njëzet e tetë milion e njëqind e nëntëmbëdhjet mijë e treqind e dyzet e 

shtatë)  lekë pa TVSH. 
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9. Operatori Ekonomik  “Arb-Trans 2010” shpk                NIPT-i  L02325001T 

Vlera:  30,862,646.49 (tridhjetë  milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e 

dyzetë e gjashtë pikë dyzet e nënt)  lekë pa TVSH. 

10. Operatori Ekonomik  “Agi  Kons” shpk                  NIPT-i  K21622001M 

Vlera:  31,805,942 (tridhjetë  e një milion e tetëqind e pesë mijë e nentëqind e dyzetë e dy)  

lekë pa TVSH. 

11. Operatori Ekonomik  “Sireta 2F” shpk                   NIPT-i  K51501008J 

Vlera:  32,885,821 (tridhjetë e dy milion e tetëqind e tetëdhjet e pesë mijë e tetëqind e njëzet 

e një)  lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit  e mëposhtëm: 

 

 

1. Operatori ekonomik” “Ina” sh.p.k                NIPT-i  J61814009 

Vlera   28,066,928 (njezet e tete milion e gjashtedhjete e gjashtë  mijë e nëntëqind e  njezet e tetë  lekë 

pa tvsh.  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme 

 Operatori ekonomik “Ina” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e kriterit 11 të kërkuar 

bnë kushtet e veçanta të kualifikimit. 

 

2. Operatori ekonomik” “Arb&Trans-2010” sh.p.k         NIPT-i  L02325001T 

Vlera  30,862,646.49(tridhjetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzet 

e gjashtë presje dyzet e  nëntë  lekë pa tvsh. 

 

 Operatori ekonomik “Arb-Trans -2010” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e kriterit 

11 të kërkuar bnë kushtet e veçanta të kualifikimit 
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3.Operatori ekonomik” “Agi Kons” sh.p.k    NIPT-i  K21622001M 

Vlera  31,805,942(tridhjetë e një milion e tetëqind e pesë mijë e nëntëqind  e dyzet e dy)lekë pa 

tvsh.  

 Operatori ekonomik “Agi kons ” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e kriterit 11 të 

kërkuar bnë kushtet e veçanta të kualifikimit 

 

 

4.Operatori ekonomik” “Bami” sh.p.k                        NIPT-it  J99416206R 

 Vlera 0 (zero) lekë pa tvsh. 

 

 Operatori ekonomik “Bami ” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e kriterit 2/1gërma  

(a)të kërkuar bnë kushtet e veçanta të kualifikimit 

 

5. Operatori ekonomik” “Kupa” sh.p.k                                           NIPT-i   K51615512C 

 Vlera  27,825,262.34.( njëzet e shtatë milion e tetëqind e njezet e pesë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e 

dy presje tridhjetë e katër  )lekë pa tvsh. 

 Operatori ekonomik “Kupa ” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e kriterit 11 të 

kërkuar bnë kushtet e veçanta të kualifikimit 

 

6. Operatori ekonomik” “Leon Konstruksion ” sh.p.k          NIPT-i   K71820009I 

 Vlera 26,162,664.20(njezet e gjashtë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e katër presje njezet)  lekë pa tvsh. 

 

 Operatori ekonomik  “Leon Konstruksion” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e 

kriterit 11 të kërkuar bnë kushtet e veçanta të kualifikimit 

 

7. Operatori ekonomik” “Sireta2 F” sh.p.k              NIPT-i  K51501008J 

 

Vlera 32,885,821(tridhjetë e dy milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e njezet e një)  lekë 

pa tvsh. 



Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, Tel: 

00 355 42240978,info@ukt.al. 
 

 

 Operatori ekonomik  “Sireta 2F” sh.p.k nuk ka arritur te deshmojë përmushjen e kriterit 11 dhe  

9 të kërkuar bnë kushtet e veçanta të kualifikimit 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë,  ” Ndregjoni” sh.p.k me vlerë :  23,128,680 

(njëzetë e tre milion e njëqind e njëzetë e tetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë)  lekë pa TVSH.është 

identifikuar si oferta e suksesshme. :   

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë Rruga e 

Kavajës Nr.133, Njësia administrative Nr.6, Kodi postar 1027, Tiranë, Shqipëri, me nr tel: +355 4 

2225572, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) 

ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të vijohet  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 09.11.2020 

Ankesa: JO 

 

 

 

 


