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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 TIRANË SH.A 

DEPARTAMENTI LIGJOR DHE I PROKURIMEVE 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

SEKTORI I MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE 

 

Nr._________Prot                                                                               Tiranë, më____/____/2023 
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(PAS ANKIMIT) 

 

Drejtuar  Operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” sh.p.k 

 

Adresa:    Tiranë, Bulevardi Zhan D’Ark, Nr.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur- E thjeshtuar. 

N 

Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF – 55631-01-04-2023/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “ HR & Payroll për listëpagesat” 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

   

1. Operatorit ekonomik “BNT ELECTRONICS” sh.p.k                     J61817047D 
  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 5.520.000 (pesë milion e pesëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh. 

 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “EV ENGINERING SH.P.K& TETRA PRO” L91311033Q    

 

          M22121029F 
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Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 5.830.000 (pesë million e tetëqind e tridhjetë mijë) lekë pa tvsh.   

 

3. Operatorit ekonomik “PRIMUS ALBANIA” sh.p.k                         L42202028V 
  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 6.100.000 (gjashtë milion e njëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “EV ENGINERING SH.P.K& TETRA PRO”  

          L91311033Q    

 

          M22121029F 
  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 5.830.000 (pesë million e tetëqind e tridhjetë mijë) lekë pa tvsh.   

  

Arsyet e skualifikimit: 

Së pari: Skualifikohet për mospërcaktim të përqindjes së operatorëve në kontratën e 

bashkëpunimit për bashkimin e operatorëve ekonomik, pra nuk i janë përmbajtur një nga 

elementeve kryesorë të bashkimit të operatorëve, të përcaktuar gjithashtu në shtojcën 7 të 

Kritereve të Përgjithshme të Përzgjedhjes/ Kualifikimit. 

 

2. Operatorit ekonomik “PRIMUS ALBANIA” sh.p.k                         L42202028V 
  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 6.100.000 (gjashtë milion e njëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Arsyet e skualifikimit: 

Së pari: Nuk plotësohet pika 2.3 e kapaciteteve teknike për të vërtetuar përvojën e mëparshme të 

mallrave  të ngjashme e cila është një nga kushtet kryesore që provon aftësinë e operatorit 

ekonomik për kryerjen e furnizimit të kërkuar me qëllim krijimin e bindjes tek AK se operatori 

ekonomik do ta kryejë me sukses objektin proçedurë  prokurimi. 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Operatorit ekonomik ” BNT 

ELECTRONICS” sh.p.k”  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 5.520.000 (pesë milion e 

pesëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh., është identifikuar si fitues i procedurës së prokurimit.       

 

*  *  * 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a, Drejtoria e Prokurimeve  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”. 

 

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

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)___________________ 
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