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R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

  BASHKIA  TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 16.11.2021 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “KUPA” shpk me NUIS K51615512C me adresë: 

Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze , Kamez, Tirana  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08993-10-21-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje hekur, profile, rrjetë gabion, tel xingato, tel bari 

etj”, me afat lëvrimi brenda 20 (njëzet) ditëve nga nënshkrimi i kontratës me fond limit 

5.397.321 (pesë milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind e njëzet e një) lekë 

pa TVSH. 
 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 154, datë 25 

tetor 2021.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.Operatori ekonomik KUPA shpk me NUIS K51615512C me adresë: Rruga Berisha, 

Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze , Kamez, Tirana dhe me ofertë ekonomike 

5.195.000 (pesë milion e njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh. 

 

2.Operatori ekonomik MBJESHOVA 2011 shpk me NUIS L13108001A me adresë: Berat 

Sinje Mbjeshove godinë një katëshe,pranë shkollës 9-vjeçare, dhe me ofertë ekonomike 

5.070.500 (pesë milion e shatëdhjet mijë e pesëqind) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

“MBJESHOVA 2011” shpk me NUIS L13108001A 

 Për arsyet e mëposhtme: 

“MBJESHOVA 2011” shpk 
 Nuk përmbush pikën pikën 1, shkronja b, të kritereve të veçanta të kualifikimit ku 

është parashikuar se "Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:...b. Sigurimin e 
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ofertës,  sipas Shtojcës 3…”, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur sigurimin e 

ofertës. 

 Nuk përmbush pikën 2.1.1 të kapacitetit profesional të operatorëve ekonomikë ku 

parashikohet se : “Çertifikatë ISO 9001-2015 (e vlefshme dhe e akredituar nga 

DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e 

Shqipërisë).”,pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokument për 

përmbushjen e kësaj pike. 

 Nuk përmbush pikën 2.2.2 të kapacitetit ekonomik dhe fianaciar ku parashikohet 

se: Deklaratë nga Operatori Ekonomik për shlyerjen e taksave vendore të 

parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2021, ku të përfshihet kësti për 

periudhën përkatëse të maturuar sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. (Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë 

verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori 

ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse 

për këto sqarime. Operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë pranë AK, përpara 

lidhjes së kontratës, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimin e 

shlyerjes së taksave vendore),pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë 

dokument për përmbushjen e kësaj pike. 

 Nuk përmbush pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik ku parashikohet se: Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një 

vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate. Për të 

vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin dëshmitë e mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik 

duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me 

sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura 

tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku 

shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, 

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik 

duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të 

legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, 

shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm kontratë me subjektin privat pa e shoqëruar 

me faturat tatimore përkatëse. 

 

 

 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin KUPA shpk me 

NUIS K51615512C me adresë: Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze , 

Kamez, Tirana  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 5.195.000 (pesë milion e njëqind e 

nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, është identifikuar si Oferte e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 
 

 

 

 

    


