
 

                          UJESJELLES-KANALIZIME SHKODER SH.A 

 

 

 NJOFTIMI I ANKANDIT  

Autoriteti shites: Ujesjelles-Kanalizime Shkoder sh.a  

Adresa: : L. “3 Heronjte”,Rr. “3 Heronjte” Tel. 0035 22 255264 /00355 22 400211  

Data e zhvillimit te ankandit: 01.11.2017, ora 10:00  

Lloji i Procedurës standarde te ankandit: E Hapur 

Objekti i Shitjes: “Shitje te 3 automjeteve te nxjerra jashte perdorimi, me destinacion hekur per 

skrap”  

Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Shitje hepur per skrap te automjeteve si me poshte:  

-Automjet tip furgon me nr shasie WFOHXXGBVHNB33371, targa AA584DC  

-Automjeti tip DAF kamion veteshkarkues me vinç, nr. shasie VA0498AO16F002924, me 

targa SH5348C  

-Automjeti tip Fiat Hitachi FD51DT APV fadrome, me targa AA269CI  

Sasia: 16.000 kg hekur per skrap  

Vlera fillestare: 30.6 leke/kg , ne total 489.680 (katerqind e tetedhjete e nente mije e 

gjashteqind e tetedhjete) leke pa TVSH  

Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa:)  

Zyra Juridike e Ujesjelles-Kanalizime Shkoder  

Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 01.11.2017, ora 10:00  

 

 



Informacion mbi dokumentet e ankandit:  

Dokumentet e ankandit mund te terhiqen prane autoritetit shites  

 

 

 

 

 

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:  

Formulari i njoftimit;  

Kërkesa për pjesëmarrje;  

Formulari i ofertës;  

Ftesa për oferte;  

Formulari i njoftimit te fituesit;  

Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;  

Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.  

Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga 

kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne 

dokumentet e ankandit.  

Kerkesat per kualifikim  

 

1.KRITERET PËR PJESEMARRJE, KUALIFIKIM DHE VLERESIM TE 

OFERTES  

Autoriteti shitës kualifikon në procedurat e ankandit çdo kandidat ose ofertues 

vetëm kur paraqet: a) formularin e sigurimit të ofertës ne vleren 2% te për shumën 

dhe vlefshmërinë e kërkuar në dokumentet standarde të ankandit; 

b) vërtetimin nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit; ç) certifikatën e regjistrimit në 

organin tatimor ose NIPT-in.  

ç) ne rastin e personave fizik dokumenti origjinal i identifikimit një  

kopje e te cilit depozitohet pranë komisionit te ankandit  

2. Autoriteti shitës, kur kërkohet informacion për ofertuesin rezident në një shtet të 

huaj, mund të  

kërkojë bashkëpunimin e autoriteteve përkatëse.  

Skualifikimi i ofertuesve 1. Autoriteti shitës skualifikon në çdo kohë kandidatët 

ose ofertuesit, që paraqesin të dhëna të rreme ose një dokument të falsifikuar, për 

qëllime kualifikimi, gjatë një procedure ankandi. Autoriteti shitës në këtë rast i 

kërkon Agjencisë së Prokurimit Publik përjashtimin nga ankandet publike të 

ofertuesit që ka përdorur këto të dhëna apo dokumente. 2. Autoriteti shitës 

skualifikon çdo kandidat apo ofertues, ndaj të cilit është marrë vendimi i 

përjashtimit nga procedurat e ankandit publik, sipas legjislacionit përkatës.  



Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet 

shitese. Keto kritere duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë 

se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.  

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e 

renditura më sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e 

tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur 

në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen 

me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.  

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të 

dorëzojë dokumentat e lartpërmendur.  

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT  

Për të vërtetuar se Kandidatet Blerës janë të kualifikuar, ofertuesi duhet të 

paraqesë:  

Vertetim nga administrata tatimore per shlyrjen e detyrimeve tatimore, leshuar 3 

muajt e fundit.  

Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar 

në Shqipëri.  

Formulari i Ofertes  

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. 

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, 

konsiderohen si kushte për skualifikim. 


