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                                               REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                 UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A. 

                               DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                 SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

Nr. _______ Prot.                   Tiranë , më ___/___/2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

Për:   “W Center” sh.a  

Adresa: Fier Fier FIER Lagjia 8 Shkurti,Pallati 2 katesh ,Perball 

"Gjimnazit Perikli Ikonomi", Fier. 

Procedura e prokurimit: “Blerje  kimikate për UKT sh.a” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87905-02-22-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kimikate për Ukt sha” me fond limit 165.787.500 

(njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind) lekë pa 

tvsh  

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:  

 Emri i plotë i shoqërisë         “W Center“                          Nipti             K63029402A 

           

Vlera 161.350.000 (njeqind e gjashtedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete)lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka operator ekonomik të skualifikuar. 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik  “W.center me 

vlerë  161.350.000 (njeqind e gjashtedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete)lekë pa tvsh.. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a, Drejtoria e Prokurimevesigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60(gjashtëdhjetë) 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 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 29.03.2021 

 

Ankesa: Jo 
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