
Shtojca 10                                                                                                         Vlore,me [06-10-2022] 

                                               FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

                                               SHA.UJESJELELS  KANALIZIME VLORE  

Drejtuar: [DOKSANI – G ] 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar  Mallra                                 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [ “Blerje MATERIALE 

ELEKTRIKE PER VITIN 2022”   REF 41579-09-13-2022] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  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-DOKSANI –G                                                                              L21809501H 

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  1,173,980  ( Njemiljon e njeqind e shtatedhjete e tremije e nenteqind e tetedhjete ) lek pa tvsh .  

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

      2- ASI-2A                                                                                           K53002402C   

         Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it  

 1,143,500  ( njemiljon e njeqind e dyzete e tremije e pesqind ) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Etj._________________________________________________________________________________ 

Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: Ka nje operator ekonomik te skualifikuar si 

me poshte.  

ASI – 2A CO  me vlere ekonomike 1,143,500 leke pa tvsh . 

1- Operatori Ekonomik ASI- 2A CO S,kualifikohet sepse nuk ka paraqitur shtojcen 7 te deklarates sipas 

udhezimeve te APP-se .Nr 160/2020 te prokurimeve Publike .  

4-Kriteret e pergjithshme te perzgjedhjes s ekualifikimit D.S.T  

2- a)Te jete I regjistruar sipas legjislacionit te vendit . ASI – 2 A CO   nuk e ka paraqitur QKR historik dhe 

ekstratktin e pergjithshem .  O.E e nuk e disponon kete ekstrakt . nuk  ka plotesuar deklaratat me 

shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat S,kualifkohet  

3- b) Nuk eshte ne proces Falimentimi.  ASI-2A CO    e ka paraqitur QKR historik dhe ekstratktin e pergjithshem .   Nuk 

e disponon  kete shtojce nr 8 tek te gjitha pikat e kriterit te pergjithshme nuk  ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 

7 ku pershihen te gjitha pikat S,kualifkohet . 

4- c) Nuk eshte I denuar per vepra penale  sipas ligjit te LPP –se 76/1 te LPP –se .ASI- 2A CO e ka paraqitur deshmine e 

penalitetit  . Nuk e disponon  kete shtojce nr 8 tek te gjitha pikat e kriterit te pergjithshme nuk  ka plotesuar 

deklaratat me shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat S,kualifkohet   



5-  d) Personat ose personal ose aneter te organizates ,ku mnd te jene venmdimares ose aksioner duhet te jene te pa 

denuar. Ne rastin konkret Subjekti ASI – 2A CO nuk e disponon  kete shtojce nr 8 tek te gjitha pikat e kriterit te 

pergjithshme nuk  ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat S,kualifkohet   

6- e)  Operatori ekonomik nuk ka pagesa te pashlyera sipas  legjislacionit ne fuqi ne taksa dhe kontribute te sigurimeve 

shoqerore  ne nenin 76/2 te LPP –se per prokurimet .  ASI-2A CO i paraqet listen e sigurimeve shoqerore ESIG- dhe 

vertetimin qe ska asnje detyrim taksash.Nuk e disponon  kete shtojce nr 8 tek te gjitha pikat e kriterit te pergjithshme 

nuk  ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat S,kualifkohet   

7- f) Operatori ekonomik te kete te paguar energjine elektrike. ASI-2A CO  . Nuk e disponon  kete shtojce nr 8 tek te 

gjitha pikat e kriterit te pergjithshme nuk  ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat 

S,kualifkohet   

8- g) Operatori nuk eshte ne kushtet e konfliktit te interesit sipas legjislacionit ne fuqi . O.E  ASI-2A CO Ekonomik nuk  

ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat nga pika f deri tek pika I .S,kualifkohet   

9- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi; nuk  ka plotesuar deklaratat me 

shtojcen nr 7 ku pershihen te gjitha pikat nga pika f deri tek pika I .S,kualifkohet   

10- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. nuk  ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 7 

ku pershihen te gjitha pikat nga pika f deri tek pika I .S,kualifkohet   

11- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me 

kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në 

një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi. nuk  ka plotesuar deklaratat me shtojcen nr 7 ku pershihen te 

gjitha pikat S,kualifkohet   

 

                                                                               *  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [DOKSANI-G   1,173,980  ( Njemiljon e 

njeqind e shtatedhjete e tremije e nenteqind e tetedhjete ) lek pa tvsh , se oferta e paraqitur me vlerë totale. 

Totali i pikëve të marra 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] 

                                                                                                   Elona HODAJ  

                                                                                                        ADMINISTRATORI 


