
 

                                            REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                            UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A 

             DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                                                            DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                      SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE MALLRAVE 

 

 

 

Nr. _______ Prot.                        Tiranë , më ___/___/2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: “TRADE-INVEST” 

Adresa : Fier, Lagjja”Konferenca e Pezës”, Rruga Jakov XOXA, Pallati 112, kati 1. 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur-Mallra. 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: REF-31754-06-03-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Makina Elektrike” me afat 30 ditë nga data e 

nënshkrimit të kontratës. 

 

 Fondi limit: 14,000,000(katërmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): 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 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Ideal DRAGJOSHI                                                                                     M02012007R              



Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 3,300,000(tre milion e treqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

2.  Trade-Invest sh.p.k                                                                        L82621403K            

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 13,200,000(trembëdhjetë milion e dyqind mijë) lekë pa tvsh. 

3. Dritan Xheka                                                                                 L56503401V         

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  13,500,000(trembëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Ideal DRAGJOSHI                                                                       M02012007R              

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t  

Vlera 3,300,000(tre milion e treqind mijë) lekë pa tvsh. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori Ekonomik ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike për një tjetër 

objekt prokurimi përkatësisht”Blerje Vaj” si dhe për Autoritet tjetër Kontraktor. 

Gjithashtu nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimeve elektronik KVO 

konstaton se operatori ekonomik pjesëmarrës nuk ka paraqitur asnjë nga 

dokumentacionin  e kërkuar në DST. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

2. Dritan Xheka                                                                                 L56503401V         

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

Vlera  13,500,000(trembëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Nga verifikimi i ekstraktit të mësipërm KVO vëren se subjekti pjesëmarrës nuk ka objekt 

veprimtarie objektin e prokurimit të zhvilluar nga UKT sh.a.  

 

 

 

 



*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Trade-Invest” 

sh.p.k me ofertë 13,200,000(trembëdhjetë milion e dyqind mijë) lekë pa tvsh se 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´. 

                                        

                                        

 

 


