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                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 

              DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                        DREJTORIA E PROKURIMEVE 

              SEKTORI  I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

 

Për:     Erald-G sh.p.k 

 

Adresa: Zyra në katin e parë, banesa 2katëshe në lindje të fshatit Herbel, Komuna Maqellarë, 

Dibër, Shqipëri. 

 

 

                                                              * * * 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar-shërbim: 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-27319-05-04-2022 

Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-27329-05-04-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mbikëqyrje punimeve për objektin Loti 3 Mbikëqyrje punimeve 

për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit 

Kondi, “Elbasanit etj” me afat kohor me afat kohor 5 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të 

sheshit të punimeve me fond limit : 1.153.934 (Një milion e njëqind e e pesëdhjetë e tre mijë e 

nëntëqind e tridhjetë e katër) lekë pa t.v.sh 

 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 

 1. Erald-G SHPK                    K36306784K  

Vlera 947.314 (Nëntëqind e dyzet e shtatë mijë e treqind e katërmbëdhjetë) lekë pa tvsh.       

 

2. G & L Construction  sh.p.k   L61901013N     

Vlera 1.003.922 (Një milion e tre mijë e nëntëqind e njëzet e dy) lekë pa tvsh.       

       

3.  Civil Cons shpk                    L81315015O 

 

Vlera 1.008.216,52 (Një milion e tetë mijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë presje pesëdhjetë e dy) 

lekë pa tvsh 

 

4.  “Instituti i Konsulencës në Ndërtim IKN”               K71828007J   

Vlera 1.032.771 (Një milion e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e një) lekë) pa tvsh. 

 

5. “Infratech” shpk                          K91628001D 

 

Vlera 1.038.500 (Një milion e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë pa tvsh.       

 

6. “E.B.S” SHPK      K72014002P 

 

Vlera 1.050.000 (Një milion e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. 

 

7. BOE “Hydro Eng Consulting” sh.p.k & “P.C.S” sh.p.k                  M11417503F, K91527021J 

 

Vlera 1.052.597  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa 

tvsh. 

 

8. “Project Daluz 2019” shpk                          L92112031B 

 

Vlera 1.052.597  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa 

tvsh.       
 

9. “Tower” shpk                         L21717003H 

 

Vlera 1.052.597  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa 

tvsh. 
 
 

10. “Instituti Dekliada Alb” shpk                          K71606006A 
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Vlera 1.052.597,32  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë presje 

tridhjetë e dy) lekë pa tvsh. 
     
 

 

11. “Novatech Studio” shpk                          L01717030C 

 

Vlera 1.052.597,32  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e shtatë presje 

tridhjetë e dy) lekë pa tvsh. 
 

12. “M.A.K Studio” shpk                          L01422017O 

 

Vlera 1.052.614  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e katërmbëdhjetë) lekë pa 

tvsh. 

 

13. “BN Project” shpk                         L213050355 

 

Vlera 1.052.631  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e një) lekë pa tvsh. 
 

13. “Magna Charta” shpk                          L92318021H 

 

Vlera 1.052.631  (Një milion e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e një) lekë pa tvsh. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Erald-G” 

sh.p.k  me adresë  Zyra në katin e parë, banesa 2katëshe në lindje të fshatit Herbel, Komuna 

Maqellarë, Dibër, Shqipëri , se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 947.314 (Nëntëqind e dyzet 

e shtatë mijë e treqind e katërmbëdhjetë) lekë pa tvsh është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

do te vijohet siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa: Po 

 

Operatori ekonomik “Tower” sh.p.k ka paraqitur ankesë pranë KPP me Nr.prot 1172 datë 

01.06.2022. 

Më datë 07.06.2022 Operatori ankimues “Tower” sh.p.k ka paraqitur tërheqjen nga ankesa pranë 

AK-së. 

 

Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur të përfundojë procedimin administrativ me nr 

vendimi 536/2022 si pasojë e tërheqjes nga ankesa e ankimuesit “Tower” sh.p.k.  

 

 

                                                                    

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ELTON KACIDHJA 
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