Nr._________ Prot.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UJESJELLES KANALIZIME ELBASAN
Elbasan, më 20.06.2022
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar:“AUTO KRASNIQI”
SHPK me adresë, Bradashesh,rr. Elbasan-Tirane km.5
zk.1258,pasuria nr.72/16 Elbasan
Procedura e prokurimit/lotit: E hapur (shërbim)
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF 30222-05-20-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Marrëveshjes Kuadër“Furnizim Vendosje Pjese kembimi
per automjetet e shoqerise” marrveshje kuader 3 vite (36 muaj)
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [30.05.2022] [69]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. “AUTO KRASNIQI”
Emri i plotë i shoqërisë

SHPK

M02705203G
Numri i NIPT-t

Vlera 14 770 000 (katermbedhjete milion e shtateqind e shtatedhjete mije) lekë pa t.v.sh.
(e shprehur në shifra dhe fjalë)
2. KADIU
Emri i plotë i shoqërisë

J61817045K
Numri i NIPT-t

Vlera 12,976,333 (dymbedhjete mije e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e treqind e
tridhjete e tre) lekë pa t.v.sh
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Nga pjesërmarrësit ështe skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm:
1. KADIU
Emri i plotë i shoqërisë

J61817045K
Numri i NIPT-t

Vlera 12,976,333 (dymbedhjete mije e nenteqind e shtatedhjete e gjashte mije e treqind e
tridhjete e tre) lekë pa t.v.sh
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:
OE nuk ploteson pikën 2.3.3 të kritereve të veçanta pasi ka ngarkuar në SPE vetëm lejen e ndërtimit
dhe jo çertifikaten pronesise siç kërkohet në DST. OE ka paraqitur lejen e ndertimit pa një
çertifikatë përdorimit e cila në bazë të legjislacionit në fuqi, ligji 107/2014 dhe VKM 408 date
13.05.2015 "Për miratimin e rregullores se zhvillimit të territorit", subjekti, pa pajisjen me të nuk
mund të shfrytëzojë ambjentin e ndërtuar.
Gjithashtu, pika f e nenit 52 të ligjjt 107/2014 parashikon se përdorimi i objektit pa leshimin e
çertifikatës së përdorimit dënohet me gjobë nga 300,000 lekë deri në 500,000 lekë.
OE ka deklaruar se disponon personelin teknik të nevojshëm për realizimin e kontratës ku ndër të
tjerë ka deklaruar si Drejtues Teknik z. Alket Beta me kontratë të lidhur më datë 03.08.2020.
Referuar dokumentave të paraqitur kontrata e datës 03.08.2020 me Nr. Repertori 3438 dhe Nr.
Koleksioni 772 lidhur ndermjet Shoqëria Kadiu dhe Alket Beta, në nenin 3 të kësaj kontrate thuhet
se z. Beta është caktuar si drejtues teknik i servisit qëndror, me adrese te servisit tek Autostrada
Tiranë – Durrës, km 5, pasuria 19/25 e ndodhur në ZK 2679, Vol.14 faqe 105, e ndodhur në Mezez,
Tiranë. Referuar Pikës 2 të Nenit 6 të ligjit 9573 ku thuhet “Subjektet, që kërkojnë të regjistrohen
në regjistër, duhet të kenë detyrimisht një përgjegjës teknik, i cili duhet të jetë inxhinier mekanik
ose teknik, ...” OE nuk ka një kontratë pune të vlefshme për servisin e tyre në Elbasan.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :“AUTO KRASNIQI” SHPK me
nipt M02705203G me adresë, Bradashesh,rr. Elbasan-Tirane km.5 zk.1258,pasuria
nr.72/16 Elbasan ,se oferta e paraqitur me vlerë totale prej Vlera Vlera 14 770 000
(katermbedhjete milion e shtateqind e shtatedhjete mije) lekë pa t.v.sh 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
ADMINISTRATORI
LELI KAJA

