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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 ___/___/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “ZENIT &CO” sh.p.k, me numër NIPT-i K61731002D me adresë: Tiranë,
Rruga "Myrteza Topi".

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim.

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimeve dhe

rikonstruksioneve të rrjetit të Ujësjellës Kanalizimeve për UKT sh.a. (Faza II)”

Fondi limit: 1.235.806 (një milion e dyqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e gjashtë) lekë pa TVSH.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24858-05-30-2019.

Loti i tretë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Venie ne pune e rrjetit te ri te ujesjellisit ne zonen e

vilave selite dhe rikonstruksin rrjeti ne rruget V.Hobdari, F. Bodinaku, dhe zonen e kufizuar nga rruga

S. Delvina, J.Vrioni” me fond limit 174.702 (njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e dy) lekë

pa TVSH. REF-24865-05-30-2019

Kohëzgjatja: 30 ditë duke nisur nga data e dorëzimit te sheshit të punimeve..

Data e zhvillimit të tenderit është: 12.06.2019 Ora: 13:00

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.22 të dates 03.06.2019

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

1. Operatori Ekonomik “ZENIT &CO” sh.p.k. NIPT-it K61731002D

Vlera: 147,824,88 (njëqind e dyzetë e shtatë mijë e tetëqind e njëzetë e katër presje
tetëdhjetë e tetë)lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik “A&E ENGINERING” shpk NIPT-i K72113010E
Vlera: 153.400 (njëqind e pesëdhjetë e tre mijë e katërqind)lekë pa TVSH

3. Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” shpk NIPT-i L01717030C
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Vlera: 161,263,5 (njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tre presje
pesë)lekë pa TVSH .

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: NUK KA.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “ZENIT &CO”
sh.p.k, me numër NIPT-i K61731002D me adresë: Tiranë, Rruga "Myrteza Topi", me vlerë prej
147,824,88 (njëqind e dyzetë e shtatë mijë e tetëqind e njëzetë e katër presje tetëdhjetë e tetë)lekë
pa TVSH se është identifikuar si oferta e suksesshme.

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

Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027, me nr Tel: 00 355 42240978, 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 konfiskohet

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 14.06.2019

Ankesa: Është paraqitur ankesë nga operatori ekonomik “Novatech” shpk me Nr.11003 Prot

dt.18.06.2019 të cilës i është kthyer përgjigje me anë të shkresë Nr. 11003/1 Prot. Datë 20.06.2019

duke mos e Pranuar ankesën e paraqitur prej tij.

Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP nuk është paraqitur ankesë.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

REDI MOLLA


