
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN

Nr._________ Prot. Elbasan, më____.07.
2019

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Shoqeria “Ujesjelles Kanalizime Elbasan” Sha.

Adresa: Lagja “Brigada 17 Sulmuese”, Ish Konvikti I Shkolles

“Onufri”, Elbasan, Nipt L43121201l

Nr.Tel: +355 54 240 755

Email: ukelbasan@gmail.Com

Faqja E Internetit ___________________________________________

Personi pergjegjes : Iris Spahiu

Emali: ir.spahiu@gmail.com

2. Lloji i procedures se prokurimit: "TENDER I HAPUR" (SHERBIME).
3. Numri i referencës së procedurës: REF-15474-03-27-2019

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbimi i sigurimit dhe i ruajtjes fizike te
objekteve te shoqerise “UK Elbasan” sha, me roje fizike dhe sistem alarmi, per vitin
2019” - Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 12 muaj .

5. Fondi i Marrëveshjes Kuadër për 12 muaj – Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës

27.745.160,55(njezet e shtate milion e shtateqind e dyzet e pesemije e njeqind e gjashtedhjete

presje pesedhjete e pese) lekë pa tvsh.

Fondi Limit për një vendroje/muaj – 468.925,5 (katerqind e gjashtedhjete e tetemije e

nenteqind e njezet e pese presje pese) lekë pa TVSH.

6. Burimi i financimit: Te ardhurat e veta te shoqerise “UKE” sha (shoqeri tregtare me
kapital shteteror, institucion jo buxhetor).

7. Publikime të mëparshme: Buletini i APP-se Nr.13 date 01.04.2019 (faqe 50-51), ku eshte
botuar Formulari i Njoftimit te Kontrates.

8. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.

9. Njoftojme se kane qene pjesemarres ne procedure 1 (nje) operatore ekonomik ofertues
me vlerat perkatese te ofertes te ofruar, si me poshte:

1. Operatori ekonomik - “UEVI-2015” shpk, me nr.NIPT – L52904201S,

-Vlera totale e ofertes pa tvsh për 12 muaj : 27.523.051,24 (njëzete e shtate milion e
pesëqind e njezet e tre mije e pesedhjete e nje presje njezet e kater) leke,

-Vlera pa tvsh e sherbimit te ruajtjes fizike per nje vendroje /muaj – 450.922,18
(katerqind e pesedhjete e nenteqind e njezet e dy presje tetembedhjete) lekë pa TVSH.

- Vlera totale e ofertes me tvsh për 12 muaj: 33.027.661,48 (tridhjete e tre milion e
njezet e shtate mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nje presje dyzet e tete) leke.
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10. Operatore te s’kualifikuar – Nuk ka.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: “UEVI-
2015” shpk, me adrese: Elbasan, Lagjja “Dyli Haxhire”, rruga “Kadri Hoxha”, NSHU,
zona kadastrale nr.2346, pasuria nr.3/83, kati 1, se oferta e korrigjuar dhe e pranuar me
vleren e sherbimit

-Vlera totale e ofertes pa tvsh për 12 muaj : 27.523.051,24 (njëzete e shtate milion e
pesëqind e njezet e tre mije e pesedhjete e nje presje njezet e kater) leke,

-Vlera pa tvsh e sherbimit te ruajtjes fizike per nje vendroje /muaj – 450.922,18 (katerqind e
pesedhjete e nenteqind e njezet e dy presje tetembedhjete) lekë pa TVSH.

- Vlera totale e ofertes me tvsh për 12 muaj: 33.027.661,48 (tridhjete e tre milion e njezet e
shtate mije e gjashteqind e gjashtedhjete e nje presje dyzet e tete) leke.

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Shoqerise “UKE” sha, ne zyren e Sekretarise,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e
publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
veprohet sikurse parashikohet nga Ligji nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 12.07.2019 (ne sistem).

Ankesa nuk jane paraqitur nga asnje operator ekonomik.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ADMINISTRATORI
LUAN DERVISHI


