
               
 

 
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë Adresa: Rruga e Kavajës ndërtesa nr.133, Njësia Administrative 6, Kodi Postar 1027, Tiranë, Shqipëri, 

Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al. 

 

 

 

                                                                               
                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
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Nr. _______ Prot.                                                                                   Tirane me____/____/2021 

 

 

FTESË PËR OFERTË 

 

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor: 

Emri: Ujësjellës Kanalizime Tiranë 

Adresa: Rruga e Kavajës ndërtesa nr.133, Njësia Administrative 6 

Telefon: +355 4 2225572 

E-mail: info@ukt.al 

Emri dhe adresa e personit përgjegjës: 

Emri: Ujësjellës Kanalizime Tiranë 

Adresa: Rruga e Kavajës ndërtesa nr.133, Njësia Administrative 6 

Tel: 0694862923 

E-mail: Antonio.kocaqi@ukt.al 

AK-ja do të zhvillojë proçedurën e prokurimit me vlerë të vogël me objekt “Shërbim bilete Tiranë-

Vienë, Vienë-Tiranë’’ 

Jeni të lutur të paraqisni ofertën tuaj për këtë objekt prokurimi me këto të dhëna: 

 

 

Biletat duhet të jenë të tipit Economy-Class 

 

Data e zhvillimit do të jetë 06.10.2021 ora 16:00 në adresën www.app.gov.al.  

 

Nr Përshkrimi Njësia Sasia 

1 

Biletë avioni 

 

Data e Nisjes nga ‘’Tiranë - Vienë ’’ 07.10.2021  
copë 

4 

Data e Kthimit nga  ‘ Vienë -Tiranë’’, 09.10.2021   4 

  
Preferohet linjë direkte, me bagazhe. 

    

mailto:info@ukt.al
mailto:info@ukt.al
mailto:Antonio.kocaqi@ukt.al


               
 

 
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë Adresa: Rruga e Kavajës ndërtesa nr.133, Njësia Administrative 6, Kodi Postar 1027, Tiranë, Shqipëri, 

Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al. 

 

 

 Operatori ekonomik i renditur i pari, përpara se të shpallet fitues, duhet të dorëzojë pranë autoritetit 

kontraktor (në rastet kur kërkohet), dokumentet si më poshtë: 

 

 Një deklaratë që i përmbush specifikimet e kërkuara në ftesën për ofertë. 

 Një formular oferte për shërbimin  e kerkuar. 

 Vërtetimin nga OSHEE që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të               

energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik . 

 IBAN i shoqërisë. 

 

Shenim: Operatori ekonomik fitues per nenshkrimin e nje kontrate/dorezimin e fatures tatimore 

duhet te kete: 

 

 Kopje te Certifikates Elektronike te Fiskalizimit, për tatimpaguesit qe perdorin Platformen 

Qendrore te Faturave 

 Kopje te Certifiketes Elektronike te Fiskalizimit dhe kopje te vlefshme te kontrates se lidhur 

me Companine e Çertifikuar per zgjidhjen softuerike ne perdorim, per tatimpaguesit qe 

leshojne fatura permes zgjidhjes se softuerit. 

Operatori ekonomik i renditur i pari, duhet të njoftoj autoritetin kontraktor me email për realzimin e 

këtij shërbimi si dhe të paraqesë rezervimin ebiletave. 

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. 

-Kandidati/Ofertuesi, oferta e të cilit është me çmimin më të ulët dhe e vlerësuar e rregullt nga KVO, 

menjëherë me marrjen e njoftimit të fituesit (nëpërmjet sistemit elektroniktë APP-së), të “vlerësimit 

përfundimtar të ofertave” duhet të paraqitet  pranë autoritetit kontraktor.  

Autoriteti Kontraktor do të s’kualifikojë kandidatin/ofertuesine dhe pse me ofertën e vlerësuar të rregullt 

dhe me çmimin më të ulët, nëse nuk do të plotësojë kushtet për kualifikim të vendosura nga  

Autoriteti Kontraktor.  

 

Në vazhdim kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, i cili do të plotësojë 

kushtet e vendosura nga Autoriteti Kontraktor. 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

   Elton KACIDHJA 
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