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UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A 

 

Nr. _______Prot               Korçë më, 02.03.2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 

Drejtuar: Besnik Meçi Person fizik, adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Godinë njëkatëshe 

përballë QTU-së, Kashar, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar” me mjete elektronike 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-19209-02-09-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Riparim- shërbimi i automjeteve” -Marrëveshje Kuadër - me 

një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me kohëzgjatje 12 muaj. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 19 datë 14 Shkurt 2022. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht    më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht  x  më e favorshme bazuar në çmim    

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Besnik Meçi,  NIPT : L12407012R, Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar/vlera: 1 109 180 

(njëmilonenjëqindenëntëmijëenjëqindetetëdhjetë) lekë pa TVSH;  vlera totale e ofruar:  2 728 500  

(dymilioneshtatëqindenjëzetetetëmijëepesëqind) leke pa TVSH. 

2. ”BUSHI - SERVIS" Sh.A, NIPT: J61821054G, Shumatorja e çmimeve për njësi e 

ofruar/vlera: 1 382 120  (njëmilonetreqindetetëdhjetëedymijëenjëqindenjëzet) lekë pa TVSH;  vlera 

totale e ofruar: 2 997 950 (dymilionenëntëqindenëntëdhjetëeshtatëmijëenëntëqindepesëdhjetë) leke 

pa TVSH. 

3.  "KADIU" Sh.A, NIPT: J61817045K, Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar/vlera:  

1 752 920 (njëmiloneshtatëqindepesëdhjetëedymijëenëntëqindenjëzet) lekë pa TVSH;  vlera totale e 

ofruar:  3386 080 (tremilionetreqindetetëdhjetëegjashtëmijëetetëdhjetë) leke pa TVSH. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. ”KADIU” Sh.A.                   NIPT: J61817045K 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-it  
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Për ofertuesin  "KADIU"  Sh.A,  KVO vendosi në mënyrë unanime që, mbështetur 

në Ligjin Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, dhe nenin 82 të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar ,  ofertuesi 

"KADIU" SH.A, të mos kualifikohet sepse : 

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pikën  2, të 

Shtojcës 8 të DT, për arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur licencë TË VLEFSHME, të 

lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për veprimtaritë "Autoriparimi i mjeteve 

rrugore me motor dhe rimorkiove", sepse ofertuesi ka paraqitur licencë së cilës i ka 

përfunduar afati i vlefshmërisë që në datën 23.02.2022   

       (kur data e hapjes së ofertave është data 28.02.2022).   

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit,  pikën  1, të Shtojcës 8 të 

DT, për arsye se dëshmitë për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre 

viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  të paraqitura nga ofertuesi , të 

cilat janë 18 Fatura tatimore shitje të realizuara me sektorin privat   kanë një vlerë totale 

prej 681.249,93 lekë pa TVSH, pra më të vogël se vlera e kërkuar prej 720.000 lekë pa 

TVSH.     

 
* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Besnik Meçi Person fizik, adresa: 

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Godinë njëkatëshe përballë QTU-së, Kashar, Tiranë, se oferta e 

paraqitur, me vlerë totale prej 2 728 500  (dymilioneshtatëqindenjëzetetetëmijëepesëqind) lekë dhe  

shumatore të çmimeve për njësi /vlerë prej 1 109 180 (njëmilonenjëqindenëntëmijëenjëqindetetë 

dhjetë) lekë pa TVSH 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´. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

 

__________ 

Petrit Tare   

 


