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

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME 

LUSHNJE 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR  

 

Lushnje, më   22 / 09 / 2022 

 

Drejtuar :      “SAM-ARS”   SH.P.K 

                                     Lagjja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, pasuria nr.1/66,  

                                                                            volumi 15, faqe 155, zona kadastrale nr.8521, 

ELBASAN. 

*  *  * 

 

Procedura e prokurimit:  “E Hapur e Thjeshtuar” – Elektronike. 

 

Numri i referencës së procedurës:   REF-40347-08-31-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale ndërtimi, materiale inerte, tuba 

korrogato, profile metalike...etj, për nevojat e shoqërisë. Marrëveshje Kuadër me një 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj”. 

 

Buletini i Njoftimeve Publike:  Buletini Nr. 122 ; Datë 6 Shtator 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 bëjmë me dije se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1. “MURATI” SH.P.K                                                                      J66702412V      

      Emri i plotë i shoqërisë                                                                         numri i NIPT-it   

   

Vlera:   6 417 600  (gjashtë milion e katërqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind)  

Lekë pa TVSH. 

                                                       (me numra dhe fjalë) 
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2.  “ADENIS KASTRATI” Person Fizik                                          L516110041I                                     

      Emri i plotë i shoqërisë                                                                           numri i NIPT-it   

   

Vlera:   7 148 500  (shtatë milion e njëqind e dyzetë e tetë mijë e pesëqind)  Lekë pa 

TVSH. 

                                                                     (me numra dhe fjalë) 

 

 

3.  “MUÇA”  SH.P.K                                                                             K01421002H                                                                 

      Emri i plotë i shoqërisë                                                                             numri i NIPT-it   

 

Vlera:   6 372 975  (gjashtë milion e treqind e shtatëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e pesë)  Lekë pa TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

 

4.  “GENTI 001”  SH.P.K                                                                     L93101401U                                                                 

          Emri i plotë i shoqërisë                                                                            numri i NIPT-it   

 

Vlera:   6 118 000  (gjashtë milion e njëqind e tetëmbëdhjetë mijë)  Lekë pa TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

  

 

5. “PANAJOT XHOXHI” SH.P.K                                                    K34206438F                                 

               Emri i plotë i shoqërisë                                                                                  numri i NIPT-it 

 

Vlera:   6 136 700  (gjashtë milion e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind)  Lekë 

pa TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

 

6.  “SAM-ARS 2016” SH.P.K                                                           L62629204V                                 

               Emri i plotë i shoqërisë                                                                                  numri i NIPT-it 

 

Vlera:   5 948 600  (pesë milion e nëntëqind e dyzetë e tetë mijë e gjashtëqind)  Lekë pa 

TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

 

7.  “ZEQIRI” SH.P.K                                                                       J67902827A                                
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       Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         numri i NIPT-it 

 

Vlera:   6 190 000  (gjashtë milion e njëqind e nëtëdhjetë mijë)  Lekë pa TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

 

8.  “MURATI D” SH.P.K                                                                 K42003004T                                

       Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         numri i NIPT-it 

 

Vlera:   6 385 600  (gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind)  Lekë 

pa TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

 

9.  “VËLLEZËRIT KUKA” SH.P.K                                               J63423440Q                                

       Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         numri i NIPT-it 

 

Vlera:   6 666 000  (gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë)  Lekë pa 

TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

* * * 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

1.  “ADENIS KASTRATI” SH.P.K                                                  L516110041I                                     

              Emri i plotë i shoqërisë                                                                            numri i NIPT-it   

   

Arsyet : OE nuk ka paraqitur vetëdeklarimin, sipas kriterit 2.3.3 të Kapacitetit teknik të DST -

së, ku citohet: “Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një Vetëdeklarim nga 

Administratori i Shoqërisë ku merr përsipër transportin e mallrave, objekt prokurimi, sipas 

nevojave dhe kërkesave të Autoritetit Kontraktor  ”SH.A Ujësjellës Kanalizime, Lushnje”.                          

 

 

2.  “VËLLEZËRIT KUKA” SH.P.K                                               J63423440Q                                

       Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         numri i NIPT-it 

 

Arsyet : 

1) OE nuk ka paraqitur vetëdeklarimin, sipas kriterit 2.3.1 të Kapacitetit teknik të DST -së, 

ku citohet:”Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të 

ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një 

vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së fondit të limit të kësaj proçedure”.  
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Faturat e dorëzuara nuk nga OE nuk janë realizuar gjatë tre viteteve të fundit nga data e 

zhvillimit të procedurës. 

2) OE nuk plotëson kriterin 2.3.2 të Kapacitetit teknik të DST –së, pasi nuk ka dorëzuar 

Certifikatën ISO 9001:2015. 

 

3.  “PANAJOT XHOXHI” SH.P.K                                                    K34206438F                                 

               Emri i plotë i shoqërisë                                                                                     numri i NIPT-it 

 

Arsyet : 

1) OE nuk ka paraqitur vetëdeklarimin, sipas kriterit 2.3.1 të Kapacitetit teknik të DST -së, 

ku citohet:”Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të 

ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një 

vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së fondit të limit të kësaj proçedure”.  

Faturat e dorëzuara nuk nga OE nuk janë realizuar gjatë tre viteteve të fundit nga data e 

zhvillimit të procedurës. 

2) OE nuk plotëson kriterin 2.3.2 të Kapacitetit teknik të DST –së, pasi nuk ka dorëzuar 

Certifikata ISO 9001:2015, nuk është për subjektin që përfaqëson. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorI ekonomik i 

mëposhtëm është identifikuar si i suksesshëm: 

 

6.  “SAM-ARS 2016” SH.P.K                                                           L62629204V                                 

               Emri i plotë i shoqërisë                                                                                  numri i NIPT-it 

 

Vlera:   5 948 600  (pesë milion e nëntëqind e dyzetë e tetë mijë e gjashtëqind)  Lekë pa 

TVSH. 

                        (me numra dhe fjalë) 

 

 

 

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 

Maldin Çela 

 

 

 


