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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

“UJËSJELLËS   GRAMSH” SH.A 

NJËSIA E PROKURIMIT 

Nr__________Prot.                                                                              Gramsh më  16.05.2022 

 

Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga AutoritetiKontraktor] 

[Data 16.05.2022] 

Drejtuar: [Operatorit Ekonomik– “2 AT” sh.p.k] Adresa: Dishnicë, Korçë 

 

Procedura e prokurimit/lotit:E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-26714-04-27-2022. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [“Blerje klori për nevojat e shoqërisë ” me afat nga data e 

lidhjes se kontrates deri më 31.12.2022] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 04.05.2022] 

[Numri 56]  

 

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. Operatori Ekonomik -   “2 AT” sh.p.k              

 Numri i NIPT-t K14019001H  

Vlera:   1 282 500 (njëmilionë e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind  )lekë, pa TVSH. 

2. Operatori Ekonomik -   “Albania Distribution Chemicals” sh.p.k              

 Numri i NIPT-t M11815028I 

Vlera : 1 321 000 (njëmilionë e e treqind e njëzetë e një mijë   )lekë, pa TVSH. 

3. Operatori Ekonomik -   “ATLANTIK 3 ” sh.p.k              

 Numri i NIPT-t K22218003V  

Vlera:   Nuk ka dorëzuar ofertë 



Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Është skualifikuar Operatori ekonomik “ATLANTIK 3 ” sh.p.k pasi nuk ka dorezuar asnje 

dokumentacion lidhur me kualifikimin tekniko –ligjor si dhe nuk ka dorëzuar ofertë. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [OE-“2 AT” sh.p.k] Adresa: 

Dishnicë, Korçë], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1 282 500 (njëmilionë e dyqind e 

tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind  )lekë, pa TVSH / totali i pikëve të marra [_____] 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 

TAJAR BICI 

 

 

 

 

 

 

 


