
 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                            DREJTORIA E PROKURIMEVE 

          SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                         Tiranë , më ___/___/2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: Operatorit ekonomik” Vojsava Zenelaj” 

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla nr.2, kati dytë, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar-Mallra”. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-16608-12-28-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a” me fond limit 

7,198,530 (shtatë milion e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e tridhjetë) lekë pa tvsh, 

me afat 12 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. “Sinani Trading” sh.p.k                                                                   J64103483H                    

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 6,879,400 (gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e katërqind) lekë pa tvsh. 

 

 



2. Enea Masllavica                                                                            L71920001R 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 6,893,000( gjashtë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë) lekë pa tvsh. 

 

3. “Power Industries” sh.p.k                                                       L51706022H 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  6,944,000(gjashtë milion e nëntëqind e dyzetë e katër mijë) lekë pa tvsh. 

 

4. Vojsava Zenelaj                                                                   L12330004A 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  6,991,930 (gjashtë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind e tridhjetë) 

lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Sinani Trading” sh.p.k                                                                   J64103483H                    

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 6,879,400 (gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e katërqind) lekë pa tvsh. 
 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqitur  sigurimin e ofertës sipas shtojcës 3. 

 Operatori ekonomik në ditën e zhvillimit të proçedurës objekt prokurimi nuk ka paraqitur 

mostra sipas kushtit 2.7 të Dokumentave Standarte të Tenderit. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

2. Enea Masllavica                                                                            L71920001R 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 6,893,000( gjashtë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

  Sigurimi i ofertës i paraqitur nga operatori ekonomik pjesëmarrës nuk rezulton të jetë për 

proçedurën e prokurimit por për një proçedurë tjetër prokurimi si dhe në vlerë tjetër të 

kërkuar nga AK. 



 Operatori ekonomik në ditën e zhvillimit të proçedurës objekt prokurimi nuk ka paraqitur 

mostra sipas kushtit 2.7 të Dokumentave Standarte të Tenderit. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

3. “Power Industries” sh.p.k                                                       L51706022H 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  6,944,000(gjashtë milion e nëntëqind e dyzetë e katër mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik në ditën e zhvillimit të proçedurës objekt prokurimi nuk ka paraqitur 

mostra sipas kushtit 2.7 të Dokumentave Standarte të Tenderit. 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik Vojsava Zenelaj 

me adresë Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla nr.2, kati dytë, Tiranë me ofertë 6,991,930 (gjashtë milion 

e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind e tridhjetë) lekë pa tvsh  se është identifikuar si 

Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

 

 

 


