
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

                           NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE  SARANDE 

 

              Sarande, me 21.06.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

   

 

Për  :    “Adenis Kastrati Kastrati”    NIPT  L51611004I 

 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i references se procedures  : REF-31193-05-31-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje materiale elektrike”. 

 

Fondi  limit :  3.990.700 (tremilion e nenteqind e nentedhjetmije e shtateqinde)leke pa tvsh 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publikenr. 72,  date 6 Qershor 2022 

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

Kane konkuruar 4 operatore ekonomike, te cilet  kane dorezuar oferte ekonomike si me 

poshte: 

 

1.  NIKA sh.p.k ” Nipt J 74818826 S  me oferte 1.079.930 (leke pa TVSH) sipas formularit 

te ofertes.  

2. “A-91 SH.P.K” Nipt. J 64505806 V me oferte 3.987.000 (leke pa TVSH) sipas 

formularit te ofertes. 

3. Adenis Kastrati Kastrati  Nipt. L 51611004 I me oferte 3.242.000 (leke pa TVSH) sipas 

formularit te ofertes. 

4. Bolt-Dr.Albania  Nipt  L 82419504  me oferte 3 390 229,5 (leke pa TVSH) sipas 

formularit te ofertes. 

 

 

Nisur nga sa me siper u shqyrtua dokumentacioni per te 4 Operatoret Ekonomik.  



Nga shqyrtimi i dokumentacionit qe kane paraqitur operatoret ekonomike, rezultoi se 3 prej OE 

nuk i plotesojne kerkesat dhe kushtet e DST-se te hartuar nga AK.  

 

1.Operatori Ekonomik “NIKA” 

 

Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit 

 

1. Per Piken 1 

 

Nisur nga dokumentacioni i paraqitur nga OE “NIKA sh.p.k ”rezulton se: 

 

Nuk ka paraqitur  oferten  sipas pikes “gj”. 

 

2. Per piken 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar 

 

Pika 2.2.1. Vertetimi per  xhirot vjetore per vitet 2019-2020-2021 i perket nje Autoriteti 

Kontraktues tjeter. 

 

Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020 dhe Nenit 

92,  KVO-ja konkludon se, oferta e “NIKA sh.p.k ”, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen 

te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK. 

 

 

2.Operatori Ekonomik “ A-91 SH.P.K “ 

 

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 

 

 

1. Per piken 2.3 Kapaciteti teknik 

 

Pika 2.3.3 Nuk ka paraqitur mostrat ne momentin e hapjes se ofertave. 

 

 

Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020 dhe Nenit 

92,  KVO-ja konkludon se, oferta e “ A-91 shpk ”, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen 

te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK. 

 

3.Operatori Ekonomik “ Bolt-Dr.Albania “ 

 

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit 

 

 

1. Per piken 2.3 Kapaciteti teknik 

 

Pika 2.3.3 Nuk ka paraqitur mostrat ne momentin e hapjes se ofertave. 

 



Nga sa me siper dhe ne mbeshtetje te Ligjit te Prokurimit Publik Nr. 162, datë 23.12.2020 dhe Nenit 

92,  KVO-ja konkludon se, oferta e “ Bolt-Dr.Albania ”, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk 

permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : 

 

“Adenis Kastrati Kastrati ”, me NIPT L51611004I,  me adresë : Tirane, Kamez, Bathore, 

Lagjia nr. 4, Rruga Demokracia, Godina nr. 29, kati 1,   

 

se oferta e paraqitur, me vlere 3.242.000 (tremilion e dyqind e dyzet e dymije) leke 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´. 

 

 

 


