
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

( NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Drejtuar: Operatorit ekonomik ” QIRICI,S MARINE” sh.p.k 

 

Adresa:    Durrës, Rruga Martin Camaj, Lagjja 14, Shkozet, Zona Kadastrale 8515. 

 

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

N 

Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-54864-12-22-2022/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “ Blerje palankola për nevoja te shoqerise UKT sha” 

 

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. Operatori ekonomik “QIRICI,S MARINE” sh.p.k”.                                M01323508C  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 1,895,030 (një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë) lekë pa tvsh. 

 

2. Operatori ekonomik “Dritan Xheka”.                                                             L56503401V  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 2,000,000 (dy milion) lekë pa tvsh.   

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “Dritan Xheka”.                                                             L56503401V  

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera 2,000,000 (dy milion) lekë pa tvsh.  

  

Arsyet e skualifikimit: 

Së pari: Përsa i përket katalogut, operatori ekonomik ka paraqitur vetëm foto pa asnjë të dhënë, 

të mallit te kerkuar nga AK.  

Së dyti: Autorizimi i prodhuesit i paraqitur nga operatori ekonomik i sipërcituar ka mangësi në të 

dhënat e plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, të  nevojshme për Autoritetin 



Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, cka bie në kundërshtim me kushtet e kërkuara në 

DST.  

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, operatorin ekonomik “ QIRICI,S 

MARINE” sh.p.k” sh.p.k, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,895,030 (një milion e 

tetëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë) lekë pa tvsh, është identifikuar si fitues (paraprak) 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)___________________ 

 

 

 

 


