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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.

DREJTORIA E PROKURIMEVE

SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE

Nr. _______ Prot. Tiranë , më ___/___/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “Jehona Software ” sh.p.k

Adersa: Tirane Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Prokop Mima, Pallati Universal, Hyrja e

Pare, Kati i Pare, Hyrja 1 A

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Numri i referencës së procedurës: REF-46092-12-12-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje Software dhe të lexim faturim ( tablet reader)

dhe webservice”.

Fond limit 7.991.667 (shtatë milon e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh,

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Buletini i Njoftimeve Publike Nr.50 date 16.12.2019

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. “Jehona Software ” sh.p.k L42202028V

Vlera 7,760,000 (shtatë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka operatore te skualifikuar.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Jehona
Software ” sh.p.k me vlerë 7,760,000 (shtatë milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa
tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a,Drejtoria e Prokurimeve sigurimin e
kontratës, brenda 5 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 24.12.2019

Ankesa:Jo
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