
                                                         

 

 

                        UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN 

 

Nr._________ Prot.                                 Elbasan, më    24 .03 .2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: KREATX  me adresë, Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga 

TishDaija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, Shkalla 1, Zyra nr.2 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar (shërbim)  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF 20590-02-24-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Zhvillim dhe mirembajtje per sistemin e faturimit 

kontabilitetit dhe fiskalizimit te UKE me fond Limit 3 919 996 (tre million e nenteqind e 

nentembedhjete mije e nenteqind e nentedhjete e gjashtë) lekë pa t.v.sh me afat levrimi 12 

muaj. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [28.02.2022] [26]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. KREATX                     L12121023B 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 3.900.000 (tre milion e nëntëqind mijë) lekë pa t.v.sh. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. Nexia Al Consultant                     L42202028V 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   



                                                         

Vlera 3.179.040 (tre million e njërqind e shtatëdhjetë e nëntë  mijë e treqind e dyzet) lekë 

pa t.v.sh  

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Nexia Al Consultant      L42202028V 

 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

OE Nexia qe merr persiper 66% te kontrates dhe ka paraqitur vetem nje vertetim per realizimin 

e kontrates me UK Lushnje me vlere 402.528,00 leke, vlere e cila nuk permbush kerkesen. 

OE Nexia qe merr persiper 66% te kontrates  nuk ka paraqitur ISO 9001:2015  

OE Nexia qe merr persiper 66% te kontrates  nuk ka paraqitur ISO 27001 

OE Nexia qe merr persiper 66% te kontrates  nuk ka paraqitur BS PASS 99:2012 

OE Nexia qe merr persiper 66% te kontrates  nuk ka paraqitur ISO 20000 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KREATX  me adresë, Tirane Tirane  

TIRANE Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 1, Shkalla 1, 

Zyra nr.2 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  Vlera 3.900.000 (tre milion e nëntëqind 

mijë) lekë pa t.v.sh 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´. 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ADMINISTRATORI 

         LELI KAJA 


