
Dt. 24.06.2020 

 

Shtojcë për sqarim për  procedurën e prokurimit me objekt” Blerje Mjete Teknologjike”me fond 

limit 119,997,183(njëqind e nëntëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 

njëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa t.v.sh 

 

Të nderuar operatorë ekonomikë! 

Referuar seksionit 2.5 të Dokumentave Standarte të Tenderit objekt prokurimi lidhur me numrin 

e operatorëve me të cilët do të nënshkruhet marrëveshja kuadër sqarojmë se: 

 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 2.5 

Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:  3 (tre)/ 

(minimumi 2-dy Operator Ekonomikë të kualifikuar).  

 

 

2. 6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së 

konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i 

blerjes elektronike . 

      Do të ketë rihapje të 

konkursit. 
UKT  sh.a  do të përgatitë një ftesë 

për ofertë dhe do  t’u dërgojë, në të 

njëjtën kohë , vetëm operatorëve 

ekonomikë palë të marrëveshjes 

kuadër, pa bërë njoftim publik. Ftesa 

për ofertë drejtuar operatorëve 

ekonomikë do të përcaktojë  

afatin kohor për dorëzimin e 

ofertave,  

kriteret e përcaktimit të ofertës 

fituese për kontratën e bazuar në 

marrëveshjen kuadër  

dhe çdo informacion të nevojshëm 

për përgatitjen e ofertave.  

Drejtoria e Transport Ofiçinës   

pranë UKT sh.a  në mënyre 

periodike do të evidentojë 

kërkesat për furnizimin e mallrave 

objekt prokurimi. Procesi i mini 

konkurrencës për lidhjen e 

kontratës do të zhvillohet sa herë 

që kjo  drejtori  do të ketë nevojë.  

Kriteri i vlerësimit ne rastin e 

rihapjes së konkurrimit për lidhjen 

e çdo kontrate do të jete: 

Çmimi më i ulët  

Vlerësimi i ofertës/ofertave do të 

bëhet duke u bazuar në ofertën 

me çmimin më të ulët.  



Por në çdo rast ofertuesit nuk 

duhet të tejkalojnë çmimin për 

njësi të deklaruar në ofertat e 

shpallura fituese. 
 

UKT  sh.a  mund të  kryejë furnizime  më 

pak ose më shumë se sasitë  orientuese të  

parashikuara(  përllogaritur  brenda 

vlerës të pritshme të 

kontratës.)Kontraktuesit nuk do t’i jepet 

e drejta për kompensim dhe nuk do t’i 

lejohet që të kërkojë rritjen e çmimit për 

njësi ,  referuar  udhëzimit  nr. 6 ,datë 

16.01.2018 të APP”Për Përdorimin e 

marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj 

me mjete elektronike”të ndryshuar si në 

rastin kur UKT sh.a vendos të kryejë më 

pak ose më shumë furnizime , apo edhe 

në rastin kur UKT sh.a  vendos mos të 

kryejë  asnjë nga  furnizimet. 

 

 

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin! 


