
 

 

       REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

      UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

        DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                   DREJTORIA E PROKURIMEVE 

SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

Nr._________Prot                                                                               Tiranë, më____/____/2023 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT1) 

 

Drejtuar:  “ LORENCO & CO” sh.p.k 

Adresa:     Tiranë, Rruga Dritan Hoxha, Pallati i Ri 8 -katesh, përballë Procredit Bank. 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar sherbim. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-49858-11-14-2022                                                                                                                                                                                                                                                                              

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Matje topografike te aseteve te shoqërisë. 

6 muaj nga nenshkrimi i kontrates  

 

Fondi Limit : 6.233.333 ( gjashte milion e dyqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre ) Lekë pa 

TVSH. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x  

 

                                                           
1 Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 



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

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1  NDREKAJ SH.P.K                                                                                    J69102312S 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  5.672.100 (pese milion e gjashteqind e shtatedhjete e dy mije e njeqind) 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2.ALB-MATRIX GROUP                                                                          L91616027G 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

   

Vlera  5.980.680  (pese milion e nenteqind e tetedhjete mije e gajshteqind e tetedhjete) 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3.Geo-Point                                                                                                  L31615004D 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

   

Vlera  5,106.000  (pese milion e njeqind e gjashte mije) 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë 

 

4.INSITUTI DEKLIADA –ALB SH.P.K                                                    K7160600A 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

   

Vlera  5.921.666(pese milion e nenteqind e njezet ne nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte) 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë 

5.LAND & CO SH.P.K                                                                              J87730202A 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

   

Vlera  5.994.000(pese milion e nenteqind e nentedhjete kater mije ) 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë 

 

6.LORENCO & CO SH.P.K                                                                        J61903071B 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  4.884.000( kater milion e teteqind e tetedhjete e kater mije   ) 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë 

 

7.MCE  SH.P.K                                                                                             L72203065K 



Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

   

Vlera  5.609.999.7(pese milion e gjashtëqind e nëntë mijë e nëntëqind e nentedhjete e nente presje 7    ) 

      (e shprehur në shifra dhe fjalë 

 

8.SRP ALBGANIAN ENGINERING SH.P.K & HYDROWATER-ALBANIA SH.P.K          

L81728013G&L12414005A 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

   

Vlera  5.494.500.(pese milion e katerqind e nentedhjete kater mije e peseqind ) 

      (e shprehur në shifra dhe fjale 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1  NDREKAJ SH.P.K                                                                                    J69102312S 

   Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  5.672.100 (pese milion e gjashteqind e shtatedhjete e dy mije e njeqind) 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin e prokurimit elektronik KVO 

konstaton se operatori ekonomik pjesëmarrës Ndrekaj sh.p.k  nuk ka paraqitur asnjë nga 

dokumentat e kërkuara nga Autoriteti kontraktor ne sistemin elektronik, çka bie në 

kundërshtim me kushtet e  pergjithshme dhe kushtet e veçanta të kualifikimit, të kërkuara 

në DST. 
*  *  * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik “LORENCO & CO 

SH.P.K” Tiranë, Rruga Dritan Hoxha, Pallati i Ri 8 -katesh, përballë Procredit Bank.                                     

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4.884.000( kater milion e teteqind e tetedhjete e 

kater mije është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  UKT sh.a sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

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

 



Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

 

                          


