
                                                                                             
                                     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 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE  TË ANKIMIT) 

 

 

Drejtuar: Bashkimi i operatoreve ekonomik AMCO ENGINIEERING sh.p.k & "Zenit & Co"  

sh.p.k përfaqësuar me prokurë të posaçme nga shoqeria AMCO ENGINIEERING  

sh.p.k 

 

Adresa: Tirane, Rruga Don Bosko, Pallati Besa-R, Apartamenti 50, Shkalla 5 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF: 49135-11-08-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Studim projektim e previntivim për Ndertim Depo uji V-1000 

m³”  me fond limit 2,629,203 (dy milion e gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë e dyqind e tre) lekë pa   

             TVSH. 

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

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 

sipërcituar: 

 

1. A& E ENGINIEERING sh.p.k   Nipt K72113010E 

       

                                                           
 



2. AMCO ENGINIEERING sh.p.k & "Zenit & Co" sh.p.k  Nipt L91604024O & K61731002D 

3. GJEOKONSULT & CO sh.p.k    Nipt K91810005U 

4. INSTITUTI DEKLIADA- ALB sh.p.k   Nipt K71606006A 

5. NOVATECH STUDIO sh.p.k    Nipt L01717030C  

6. STUDIO SERVICES "K-SA" sh.p.k   NiptL71305518R 

 

 

Lista e operatorëve ekonomikë të skualifikuar: 

 

1. STUDIO SERVICES "K-SA" sh.p.k     Nipt L71305518R  

 

Për arsye se nuk ka paraqitur asnje dokumentacion provues per plotesimin e kritereve te vecanta 

te kualifikimit të përcaktuara në DST. 

2. GJEOKONSULT & CO sh.p.k   Nipt K91810005U 

nuk ka paraqitur dokumentacionin bazuar në bazë të nenit 26, pika 1, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 ( I ndryshuar) 

3. A& E ENGINIEERING sh.p.k   Nipt K72113010E 

 

nuk ka paraqitur dokumentacionin bazuar në bazë të nenit 26, pika 1, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 ( I ndryshuar) 

     4. NOVATECH STUDIO sh.p.k    Nipt L01717030C  

Operatori ekonomik “Novatech Studio” sh.p.k nuk ka paraqitur në fazën e dytë të procedurës 

Metodologjinë dhe formularin e ofertës. 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

1. BO AMCO ENGINIEERING sh.p.k & "Zenit & Co" sh.p.k  Nipt L91604024O & 

K61731002D 



Me oferte ekonomike 2,451,111.18 (Dy million e katërqind e pesëdhjetë e një mijë  e njëqind 

e njëmbëdhjetë presje tetëmbëdhjetë ) lekë pa t.v.sh dhe me pikë totale 95.5 pike. 

2. INSTITUTI DEKLIADA- ALB sh.p.k   Nipt K71606006A 

Me  oferte ekonomike 2,600,000(Dy million e gjashtëqind mijë ) lekë pa t.v.sh dhe me pikë 

totale 94.4 pikë. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik 

AMCO ENGINIEERING sh.p.k & "Zenit & Co"  me adresë Tirane, Rruga Don Bosko, Pallati 

Besa-R, Apartamenti 50, Shkalla 5,  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2,451,111.18  (Dy 

million e katërqind e pesëdhjetë e një mijë  e njëqind e njëmbëdhjetë presje tetëmbëdhjetë) lekë.   

 / totali i pikëve të marra [__95.5___] është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së 

prokurimit.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a me adresë  Rruga 

Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027 sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 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 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2,600,000(Dy million e gjashtëqind mijë ) lekë pa t.v.sh 

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

 Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

PO    JO x 

 

 

 

 

 

 


