
 

     

 MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2020          

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 29.12.2020] 
 

Për: “KLOSI-R COMPANY" SHPK 

Adresa: Rruga “Tele Ndini”, Pallati Nr.1, Kati 1,  Njësia Bashkiake Nr. 3, Tiranë                                                       

 

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” - Mallra - Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje pjesë këmbimi për 

automjete, për shërbime profilaktike” ndarë në 3 lote, me fond të përgjithshëm: 79,471,429 

(shtatëdhjetë e nëntë milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind e njëzet e nëntë) Lekë 

(pa TVSH), me numër reference: REF-75112-10-13-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Blerje goma për automjete”, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 62,458,286 (gjashtëdhjetë e dy milion e katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e 

dyqind e tetëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH dhe me nr. REF-75114-10-13-2020, me afat kohor 

për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se 

Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 19.10.2020, Nr.89. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  
 

Njoftojmë se, për Lotin I, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1) “GAJD Company"  SHPK    K79631501Q 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 39,756,000 ( tridhjetë e nëntë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë) Lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “KLOSI-R COMPANY" SHPK   L72120030I 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 35,246,332 ( tridhjetë e pesë milion e dyqind e dyzetë e gjashtë mijë e treqind e 

tridhjetë e dy ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

 

3) “R&R GROUP” SHPK     K81415001A 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 40,052,650 ( dyzetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) Lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “VARVARA" SHPK     K52506801F 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 59,112,990 ( pesëdhjetë e nëntë milion e njëqind e dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë ) Lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 “GAJD Company”  SHPK 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “GAJD Company”  SHPK 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 3, gërma, e, pasi nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të vet. 

Në SPE si pjesë të ofertës së tij është paraqitur dokumenti i emërtuar 

“7.GAJD_Mjet_me_Qira_AA875AU_+_AA640RJ”, sipas kontratës së qiras nr. 1968 Rep, me 

datë 03.09.2020 si dhe kontratës së qiras nr. 2777 Rep, me datë 05.11.2020, konkretisht përmes 

dokumentacionit të dorëzuar vërtetohet se çertifikatat e mjeteve me targë AA875AU dhe 

AA640RJ, të cilat i disponon shoqëria “ERAL CONSTRUCSION COMPANY” SHPK, sipas 

lejeve të qarkullimit janë specifike dhe të lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda 

vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së kësaj shoqërie. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit 

të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “GAJD Company” SHPK   me kamionat e shoqërisë 

“ERAL CONSTRUCSION COMPANY” SHPK” do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit 

të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 

të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar. 

 

 “VARVARA” SHPK 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “VARVARA” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 6, pasi nuk arriti të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributorët e autorizuar 

nga prodhuesit. Në SPE si pjesë të ofertës së tij janë paraqitur, Autorizime të lëshuar 

distributorët e autorizuar nga prodhuesit  ku rezultojnë të jenë të pa përkthyer dhe noterizuar 

në gjuhën shqipe.  

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 7, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të gomave të përkëthyer në gjuhën shqipe 



dhe të noterizuar. Në SPE si pjesë të ofertës së tij janë paraqitur, katalogët/ broshurat ku 

rezultojnë të jenë të pa përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe.  

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.2 të kapacitetit 

ekonomik dhe financiar, pika 2, pasi nuk arriti të paraqesë kopje të certifikuara të bilanceve të 

viteve 2017, 2018, 2019 të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në SPE si pjesë 

të ofertës së tij janë paraqitur, pasqyrat financiare të viteve 2017, 2018, 2019 rezultojnë të pa 

vulosura nga autoriteti përkatës tatimor.  

 Nuk plotëson gërmën b (Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1), pika 

2, “ Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka përcaktuar  asnjë nga alternativat a dhe b, 

të pikës 6,  të kësaj deklarate. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 1, pasi nuk arriti të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të realizuara 

gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës në vlerën, jo më të vogël se 40 

% e vlerës së fondit limit të këtij Loti. Në SPE si pjesë të ofertës së tij janë paraqitur, dëshmi 

për furnizimet e ngjashme në vlerën 20,155,962 lekë pa TVSH, vlerë e cila rezulton të jetë më 

e vogël se 40 % e vlerës së fondit limit të këtij Loti.  

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se për Lotin I, është identifikuar si 

operator ekonomik të suksesshëm: 

“KLOSI-R COMPANY" SHPK   L72120030I 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 35,246,332 ( tridhjetë e pesë milion e dyqind e dyzetë e gjashtë mijë e treqind e 

tridhjetë e dy ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë). 
 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2020;  

Ankesa: Po 

Ka marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë: 02.12.2020 

Ka marrë përgjigje nga Komisioni i Prokurimit Publik me Vendim nr. 598/ 2020, datë 24.12.2020. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

  DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


