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R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë 

UJËSJELLËS   KANALIZIME DURRËS SH.A. 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

Datë __.__.2022 

 

-Drejtuar: LIGUS SHPK Nipt L51523001S , Adresa: Tirane Kashar KASHAR Rruga Mark 

Bazati, Pallati Jora Shpk, Kati perdhes, Dyqani/Magazina me Nr.1. 

-Procedura e prokurimit/lotit: “Blerje materiale hidraulike” 

-Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-24200-04-06-2022 

-Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Procedure e hapur mbi kufirin e larte monetar- 

marreveshje kuader” 

-Objekti i kontratës: “Blerje materiale hidraulike” 

-Fondi limit: 152,000,000 (njëqind e pesedhjete e dy milion) lekë pa tvsh  

-Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga dita e neserme e punes pas nenshkrimit te kontrates 

-Publikimet e mëparshme (JO)  :   Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

-Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj ju informojmë se kanë marrë pjesë në këtë procedurë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruar: 

     Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t                  Vlera  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

1.  “LIGUS” Shpk,                L51523001S                  143,887,192 (Njeqind e dyzete e tre milion 

e teteqind e tetedhjete e shtate mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy  ) Leke pa TVSH 

 

2.    “ALEN – CO” Shpk,      K83213401M            149,882,901 ( Njeqind e dyzete e nente 

milion e teteqind e tedhjete e dy mije e nenteqind e nje ) Lekë pa tvsh 
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Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

 

“ALEN – CO” Shpk, Nipt  K83213401M 

Për arsye se nuk permbush: 

-Kerkesat te vecanta per kualifikim pika Nr.2.6 dhe 2.7/ pasi: nuk ka paraqitur autorizim dhe 

katalog per prodhuesin TY HARDWARE. Autorizimi nga prodhuesi ACNAL eshte i pavlefshem, 

cituar vetem per vitin 2019. 

-Kerkesat te vecanta per kualifikim pika Nr.2.9/ pasi: nuk ka paraqitur mostra për produktet me 

nr.rendor: 59, 197, 266, 383, 441, 474, 476, 477, 480, 482, 485, 489, 490, 491, 502, 506. 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë LIGUS SHPK Nipt L51523001S , 

Adresa: Tirane Kashar KASHAR Rruga Mark Bazati, Pallati Jora Shpk, Kati perdhes, 

Dyqani/Magazina me Nr.1.se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 143,887,192 

(Njeqind e dyzete e tre milion e teteqind e tetedhjete e shtate mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy  ) 

Leke pa TVSH 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´. 

 

 

                                                            ADMINISTRATOR 

                                                             Ing.Spartak Kovaçi 

                               PERSONI I AUTORIZUAR 

                                        Z.Kasem Bejko 

 


