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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë 17.01.2022 

Drejtuar:  “BUSHI - SERVIS” sh.a 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-13845-12-02-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Shpenzime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit”, me fond limit 

7 496 200 (shtatë milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind) lekë pa TVSH  

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

            oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  X 

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori Ekonomik “BUSHI - SERVIS” sh.a me NIPT J61821054G 

 

 Çmimi i ofertës: 6 932 380 (gjashtë milion e nëntërqind e tridhjet e dy mijë e treqind e 

tetëdhjetë) lekë pa tvsh 

2. Operatori Ekonomik “ALSTEZO” sh.a me NIPT J63208420N 

 

Çmimi i ofertës: 6 331 920 (gjashtë milion e treqind e tridhjet e një mijë e nëntëqind e njëzetë) lekë 

pa tvsh 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “ALSTEZO” Sh.a                      NUIS: J63208420N 

 

Arsyet: 

 

Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.4, të kapacitetit teknik, pasi në dokumentacion e ngarkuar 

në SPE, operatori ekonomik nuk ka paraqitur Licence të tipit III.2.B në përputhje me legjislacionin 

për lejet dhe licencat. 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Operatorin Ekonomik “BUSHI - SERVIS” sh.a me 

NIPT J61821054G me adresë: Rruga Asim Vokshi, Ndertesa. 45, Hyrja .2, Kodi Postar 1016, Tiranë, 

me përfaqësues ligjor z. Bujar Bushaj, ka paraqitur ofertën me vlerë 6 932 380 (gjashtë milion e 

nëntërqind e tridhjet e dy mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh, e cila  është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ALBCONTROL SH.A. me NIPT J61908011H  KODI FISKAL 

(3898088A) P.O.Box 8172, Rinas-Albania, (T) 0035544522/113, (E) albcontrol@albcontrol.al 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) 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 kontrata do t’i akordohet 

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

 

 

Ankesa:   

 

Nr. 2521 prot. datë 20.12.2021 

 

Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë: 

 

Nr.2521/7 datë 13.01.2022, Vendimi Nr 46/2022 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

HANTIN BONATI 

Konceptoi: D. Basha 

Miratoi  
 

 

 

 

 

  


