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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

SH.A UJËSJELLËS - KANALIZIME 

MALLAKASTËR K4705804N 

 

Nr.248.                                                                                             Date me : 29/07/2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data: 29/07/2022 

Drejtuar: '' ASI-2A CO '' SH.P.K  , Rruga Skenderbeu ,Lagjia Bishanake , Pallati nr.18 , 

Hyrja nr.6 Fier  , NIPT  K53002402C 

Procedura e prokurimit/lotit: '' E HAPUR , E THJESHTUAR '' 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-35860-07-08-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje paisje te ndryshme per stacionin e pompimit 

Rromes'' . Afati i levrimit 15 dite nga dita e lidhjes se kontrates.  

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Date 18.07.2022 Nr.98  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. ''Adenis Kastrati Kastrati '' P.F , Lagja nr.4 , Rruga Demokracia , Godina 24 , Kati 1   

    Bathore, Kamez Tirane NIPT  L51611004 

    Vlera e ofertes eshte 1.389.000 ( nje milion e treqind e tetedhjete e nente mije) leke pa 

    TVSH. 

 

2. “ASI-2A CO '' Sh.p.k  Rruga Skenderbeu ,Lagjia Bishanake , Pallati nr.18 , Hyrja nr.6  

    Fier NIPT  K53002402C.   

    Vlera e ofertes eshte 1.497.000 (nje milion e katerqind e nentedhjete e shtate mije) leke pa  

    TVSH . 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Adenis  Kastrati                                            NIPT  L51611004I 

Operatori ekonomik nuk ploteson kriteret teknike te percaktuara ne dokumentat e tenderit , si 

me poshte : 

 Pika 2.3.1 –Kapaciteti Teknik : Nuk ka paraqitur deshmi per furnizime te 

meparshme te ngjashme . 

 Pika 2.3.2 –Kapaciteti Teknik : Nuk ka paraqitur autorizim Prodhuesi /Distributori i 

Autorizuar nga Prodhuesi per mallrat objekt prokurimi. 

 Pika 2.3.3 –Kapaciteti Teknik : Nuk ka paraqitur fotografi dhe kataloge teknike per 

secilin prej mallrave objekt prokurimi , ne te cilet te shprehen qarte karakteristikat 

teknike te tyre. 

 Pika 2.3.4 --Kapacitetit Teknik : Ka paraqitur çertifikate ISO 9001:2015 (Sistemi i 

menaxhimit të cilësisë) fusha e aplikimit te tij nuk e permban objektin e prokurimit . 

 Pika 2.3.5 --Kapacitetit Teknik : Nuk ka paraqitur flete - garanci per mallrat objekt 

prokurimi. 

 Pika 2.3.6 --Kapacitetit Teknik : Nuk ka paraqitur dokumenta per te vertetuar 

disponimin e nje mjeti transporti. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë '' ASI-2A CO '' SH.P.K  , Rruga 

Skenderbeu ,Lagjia Bishanake , Pallati nr.18 , Hyrja nr.6 Fier, se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 1.497.000 (nje milion e katerqind e nentedhjete e shtate mije) leke 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´. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Guri NUHAJ 

 


