
UJËSJELLËS KANALIZIME ERSEKË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

Nr.          prot                                                                                                 Data:         .        .2021 

Për: O.E A & E ENGINEERING shpk 

Adresa: Tiranë,Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5. 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”, “Shërbime”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-85108-01-28-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbim Mbikqyrje Punimesh për objektin :Ndërtimi i 

rrjetit të ujësjellësit në fshatrat e thellë të kolonjës (Taç Qëndër,Taç Poshtë, Kabash, 

Kodras, Gjonç, Prodan,Shelegur,Vrëpckë,Radanj,Radat,Kolanj,Priftas,Barmash,Mesare, 

Sanjollas, Blush dhe Boshanj)”. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. Operatori ekonomik A & E ENGINEERING shpk                            K72113010E 

Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it 

Vlera 2,630,000 ( Dymilionegjashtëqindetridhjetëmijë ) lekë pa Tvsh. 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  S’KA 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  S’KA 

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë O.E A & E ENGINEERING shpk 

me NIUS K72113010E dhe me adresë: Tiranë,Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati 

IVEA 3/5 ,se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,630,000 ( Dymilione 

gjashtëqindetridhjetëmijë ) lekë pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  

Emri    UJËSJELLËS KANALIZIME ERSEKË 

Adresa   Rruga  "Riza Taçi" Erseke 

Tel/Fax  +355 67 20 22 212 

E-mail   shauk.kolonje@gmail.com , Administratori igli.radomi01@gmail.com    

Faqja e Internetit http://www.app.gov.al 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me 

shkrim për lidhjen e kontratës. 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :11.02.2021 

Ankesa: Jo  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 
Administrator 

IGLI RADOMI 

mailto:shauk.kolonje@gmail.com
http://www.app.gov.al/

