
 

 

 

 

 

UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A 

Zyrtari i Autorizuar i Autoritetit Kontraktor 

 

Nr. _______Prot               Korçë më, 25.07.2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, adresa: Objekt Privat, Rruga Eordej, Rruga Korçë - 

Bilisht, Km I, Korçë. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar” me mjete elektronike 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-35807-07-07-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje materiale për rrjetin ujësjellës” , me kohëzgjatje 

1mujore 

 

Publikimet e mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 94 datë 12.07.2022 

 

 

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. "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, NIPT:  L43709006U, vlera: 1 606 510 (njëmilionegjashtëqinde 

gjashtëmijëepesëqindedhjetë) lekë pa TVSH. 

2. Adenis Kastrati Person fizik, NIPT:L51611004I,  vlera: 1 444 000 (njëmilionekatërqindedyzet 

ekatërmijë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Adenis Kastrati Person fizik                   NIPT: L51611004I 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Për operatorin ekonomik Adenis Kastrati Person fizik, KVO vendosi në mënyrë unanime që,  

mbështetur në nenin 92 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, si dhe në VKM 



 

 

nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, nenin 88, 

pika 3, ky ofertues të mos kualifikohet sepse :  

 

1.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 2.2.2 ,  Shtojca 7 e DT, 

që përcakton se: ”  Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuara të 

përcaktuara në DT , shtojca 5 Specifikimet teknike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

katalogë teknike për të gjithë mallrat furnizues, me përjashtim të matrapikut, ku të jepet qartë që 

mallrat , janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.” , 

për arsye se ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë katalog teknik që të dëshmojë se mallrat e 

ofruara janë  sipas specifikimeve teknike të kërkuara.  

 

2.    Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit , pika 2.2.1 ,  Shtojca 7 e 

DT, lidhur me  ”dëshmitë për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të 

fundit, në një vlerë jo më të vogël  se 324 925 leke pa TVSH”. 

Ofertuesi paraqiti : 

1. Faturë tatimore nr. 388, datë 23.04.2021,  që shitësi Adenis Kastrati i ka shitur blerësit Ujesjellës 

Gramsh sh.a materiale për rrjetin ujësjellës, me vlerë 198000 lekë.  

2. Faturë tatimore nr. 01, datë 11.09.2020,  që shitësi  Adenis Kastrati i ka shitur blerësit E.Luzi , 

disa mallra , prej të cilave mallra të ngjashme me objektin e tenderit janë : 

Ventila Ø ½ me vlerë 20000;   Tubo fi 20 me ngjitje me vlerë 12000;    Rakorderi Ø 20 me vlerë 

18000,  të gjitha këto pra me vlerë 50000 lekë. Mallrat e tjera të kësaj fature, nuk janë të ngjashëm 

me objektin e tenderit sepse janë mallra që përdoren për banesa individuale, por jo për rrjetin e 

ujësjellësit Korçë. 

 

Referuar sa më sipër rezulton se Adenis Kastrati paraqiti përvojë të mëparshme të ngjashme , me 

vlerë totale 248000 leke, pra me vlerë më të vogël se vlera e kërkuar prej 324 925 leke pa TVSH.  

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  "ELEKTRO THERM" Sh.p.k, adresa: 

Objekt Privat, Rruga Eordej, Rruga Korçë - Bilisht, Km I, Korçë,  se oferta e paraqitur, me vlerën 

totale 1 606 510 (njëmilionegjashtëqindegjashtëmijëepesëqindedhjetë) lekë pa TVSH është 

identifikuar si Oferta 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”. 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Pandi Qirinxhi 


