
SH.A. UJËSJELLËS - KANALIZIME KRUJË

Water Supply and Sewerage Enterprise Kruja

Prot ____ Kruje 10 / 05 /
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Firma: 2AF ALBANIA GROUP" Shpk Durr€s,
Me adrese: lagja l T,perball staciontite trenit, rrugaF eimI brahimi Durres
Regjistruasri PersonJ uridikm e date0 5.08.2013,
NIPTL 32005501MM,

Procedura e prokurimit: Blerje Mates Uji .Kerkese Per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18080-04-15-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Deri me date 31.12.2019

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

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

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

1 2AF Albania Group Emri i plotë i shoqërisë L32005501M numri i NIPT-it

Vlera 2.878.200,00 (dy miljone e teteqind e shatatedhjete e tete mije e dyqind leke) pa Tvsh

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1Alen CO K83213401M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

ne piken 12. Eshte kerkuar qe diten e hapjes se ofertave OE duhej te paraqitej prane Nderrmarrjes per te

sjelle nje produkt Moster duke u bazuar ne rendesine qe kane keto produkte,operatori ekonomik nuk

eshte paraqitur per plotesimin e ketij kriteri./Dhe ne piken 12. Eshte kerkuar qe diten e hapjes se ofertave



OE duhej te paraqitej prane Nderrmarrjes per te sjelle nje produkt Moster duke u bazuar ne rendesine qe

kane keto produkte,operatori ekonomik nuk eshte paraqitur per plotesimin e ketij kriteri./ne piken 12.

Eshte kerkuar qe diten e hapjes se ofertave OE duhej te paraqitej prane Nderrmarrjes per te sjelle nje

produkt Moster duke u bazuar ne rendesine qe kane keto produkte,operatori ekonomik nuk eshte

paraqitur per plotesimin e ketij kriteri.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë 2AF ALBANIA GROUP” sh.p.kdhe se

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2.878.200,00 (dy miljone e teteqind e shatatedhjete

e tete mije e dyqind leke) pa Tvsh

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ujesjelles-Kanalizime Kruje dhe nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

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 02.05.2019

Ankesa: ka ose jo JO

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

LEDIO CELA






