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  UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE 

 

               Sarande, me 02.12.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

   

Per  :  “A. 91”  SH.P.K  NIPT  J64505806V 

 

 

Procedura e prokurimit : E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i references se procedures  : REF  49379-11-10-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Blerje materiale elektrike per nevojat e Shoqerise” 
 
Fondi  limit :  7 069 310(shtatemilion gjashtedhjete e nentemije e treqind e dhjete) lekë pa tvsh 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike  nr. 160,  date 21 Nentor 2022 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

Ka konkuruar 1 operator ekonomik, i cili  ka dorezuar oferten ekonomike si me poshte : 
 
“A. 91 shpk  NIPT  J 64505806 V  me oferte 1.998.150(njemilion nenteqind nentedhjete e 
tetemije e njeqind e pesedhjete) leke pa tvsh (cmim per njesi) 

 
 
Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per kete Operator Ekonomik.  
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit qe ka paraqitur operatori ekonomik, rezultoi se operatori 
ekonomik  “A. 91” shpk   i ploteson kerkesat dhe kushtet e DST-se te hartuar nga AK.  
 



Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020, Nenit 92,  KVO-ja 

konkludon se, oferta e operatorit ekonomik  “A. 91” shpk eshte e suksesshme, pasi i permbush 

te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK. 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   Shoqerine: “A. 91”  shpk, me   NIPT   
J 64505806 V ,   Adresa :  Vlore Finiq VRION,  Rruga Nacionale Sarande-Gjirokaster, Km 10, 
Godine 2-kateshe, Perballe Kantines se Veres "Isak" 

se oferta e paraqitur, me vlere : 1.998.150(njemilion nenteqind nentedhjete e tetemije e 
njeqind e pesedhjete) leke pa tvsh (cmim per njesi) 
 

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”. 
 
 


