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2. Operatori ekonomik “Nelsa” sh.p.k., (me NUIS J71601012S) me ofertë ekonomike me vlerë 

2,113,450 (dy milionë e njëqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh; 

3. Operatori ekonomik “Sinani Trading” sh.p.k., (me NUIS J64103483H) me ofertë ekonomike 

me vlerë 1,997,250 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e 

pesëdhjetë) lekë pa t.v.sh.; 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:   

 

1. Operatori ekonomik “Sinani Trading” sh.p.k. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

 

1. Nuk plotëson kërkesën për kualifikim të përcaktuar në pikën 2.3.5 të DT, pasi nuk ka 

paraqitur mostra sipas përcaktimit në DT.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Erdis” sh.p.k., me 

NUIS K71804011J dhe adresë: Rruga Aleksandër Moisiu, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë 

të përgjithshme prej 2,056,980 (dy milionë e pesëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë) lekë 

pa t.v.sh., është identifikuar si oferta e suksesshme për lotin nr. I me objekt “Blerje mallra 

ushqimore, rezervë shteti” të procedurës së prokurimit me objekt “Blerje mallra ushqimore dhe 

konserva mishi, rezervë shteti”. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ministrisë së Mbrojtjes, me adresë: Rruga e Dibrës (ish 

shkolla e Bashkuar), Tiranë me numër kontakti 042226601/2/3, 1320, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi. (Shënim. Formulari i sigurimit të kontratës të plotësohet në emër të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit). 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të zbatohen 

parashikimet e nenit 58 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 20.11.2018. 

Ankesa: Nuk ka patur. 

 

 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

“Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), për Inspektoriatin Qëndror” 

 

Drejtuar: 

Operatorit ekonomik: “KASTRATI” Shpk me NIPT J61813529P, adresa: Lagja 14, Rruga Tirana, 

Pranë Gjykates se Apelit, Shkozet, Durrës. 
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* * * 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”, me objekt; “Furnizim me lëndë djegëse për 

automjete Diesel (Gazoil), për Inspektoriatin Qëndror”. 

Numri i referencës së procedurës: REF-90660-10-19-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik - ku të gjitha 

kushtet janë të përcaktuara, me fond total të Marrëveshjes Kuadër 1,416,667 (një milion e katërqind 

e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH. 

Afati i marrëveshjes kuadër: 12 muaj 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [29 Tetor 2018] [Numri 

43] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se, kanë marë pjesë në këtë procedurë, këta operatorë ekonomik me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

“Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), për Inspektoriatin Qëndror”: 

 

 

 

Është skualifikuar operatori ekonomik si më mëposhtë: 

1) A&T sha        L32320008H  

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

Marzhi i fitimit: 7,9 % (shtatë presje nëntë përqind) (me numra dhe fjalë) 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

“Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 6 të seksionit 2.3 „Kapaciteti teknik“ të 

kritereve të vecanta për kualifikim të DT, sepse nga verifikimi dhe deklarimi i vet përfaqësuesit  të 

ofertuesit, rezultoi se faqja e menaxhimit të karburanteve nuk ofron shërbimin e furnizimit me 

karburant nëpërmjet kartave elektronike stikera (pulla), të cilat ngjiten në xhamin e automjetit dhe 

ofrojnë shërbimin e furnizimit  me karburant vetëm për atë automjet, për të eliminuar lëvizjen e 

mundshme të targave nga mjetit shtetëror drejt mjeteve private.”  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomikë i suksesshëm: Operatori ekonomik: “Kastrati” Shpk me numër NIPT J61813529P, me 

ofertë ekonomike me marzh të fitimit të shprehur në përqindje 16.4 % (gjashtëmbëdhjetë pikë 

katër përqind). 

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, 

Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur 

draft marrëveshjen. 

 

1) KASTRATI shpk       J61813529P  

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

Marzhi i fitimit: 16,4 % (gjashtëmbëdhjetë presje katër përqind) (me numra dhe fjalë) 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.11.2018 

 

Ankesa: PO 

U paraqit ankesa me nr.1162prot. datë 13.11.2018 nga operatori ekonomik”A&T” Sha, në lidhje 

me skualifikimin e tij. Procedura u pezullua deri në marrjen e një vendimi në lidhje me ankesën. Me 

shkresën nr.1162/1prot. datë 15.11.2018 “Vendim”, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në organin 

qëndror blerës mori vendim për mos pranimin e ankesës së ofertuesit ”A&T” Sha. 

 

 
AUTORITETI TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: “Radio Frequency & Advance Engineering” Rruga “Xhorxhi Martini”, Nr.16, Kati III, Ap5, 

Tiranë, 

 

Proçedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90524-10-18-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shpenzime për software support për Qendrën Kombëtare të 

lëvizëshme të Monitorimit të Cilësisë (TEMS)” 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

Fondi limit: 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë pa T.V.SH 

 

Burimi i financimit: Fondet e veta 

 

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 29.10.2018 Ora: 10:00 

 

Publikime në Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 42 datë 22 Tetor 2018 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët 

 

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë ofertuesit e meposhtem me vleren përkatëse të 

ofruar si me poshte: 

 
1. Radio Frequency & Advance Engineering           NIPT L11629005K 

 

Vlera: 2,481,000  (dy milion e katërqind e tetëdhjete e një mijë) lekë. 

 

2. Infosoft Systems  shpk                                               NIPT J61820021C 

 

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

OE Infosoft Systems  shpk eshte skualifikuar per mosparaqitje te ofertes ekonomike.                                           
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