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“UJËSJELLËS - KANALIZIME SHKODËR” SH.A.
ADDRESS: L. “3 HERONJTE”,RR. “3 HERONJTE” TEL. 0035 22 255264 /00355 22 400211

Nr.___prot,

Shkoder, me 04.01.2017

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Date: 04.01.2017
Nga : Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a
Për: Shoqerine “I.T.E GRUP’, adresa: Rruga dytesore autostada Tirane –Durres, km 5,
TIRANE
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” me objekt: “Blerje paisje dhe materiale
elektrike“
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate sherben per blerje paisje dhe materiale elektrike,
per nevojat e UKSH.
Fondi limit: 3.151.410 ( tre milion e njeqind e pesedhjete e nje mije e katerqind e dhjete) leke pa
TVSH
Burimi i financimit: Te ardhurat e shoqerise
Investime/ Shpenzime
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 23.12.2016
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike date 13.12.2016
Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure dhe eshte kualifikuar operatori ekonomik si me
poshte:
1.Shoqeria “ITE GRUP” sh.p.k
NIPT K11323001H
Vlere 3.148.030 (tre milion e njeqind e dyzet e tete mije e tridhjete ) lek pa TVSH.

***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerine “I.T.E GRUP’ sh.p.k,
adresa: Rruga Dytesore autostada Tirane –Durres, km 5, TIRANE , nr. Nipti- K11323001H] se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.148.030 (tre milion e njeqind e dyzet e
tete mije e tridhjete ) lek pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, duhet t’i pergjigjeni autoritetit kontaktor UKSH brenda 5 diteve nga data e
publikimit te ketij njoftimi. Shoqeria juaj duhet te sjell ne UKSH kopjen e nënshkruar të
formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe do te procedohet siç percaketohet ne nenin 58 te ligjit nr.
9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, I ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2016
Ankim: S’ka
ADMINISTRATOR
Mark Molla

