
 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 
                           AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT 

 

[Data: 02.12.2020] 

 

Për: “KRIJON” SHPK  

Adresa: TIRANË, Farkë, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044 

* * * 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim- Mallra, me objekt: “Blerje Pajisje Laboratorike 

për Komandën Mbështetëse”, me fond limit: 4,160,000 (katër milion e njëqind e 

gjashtëdhjetëmijë) Lekë (pa TVSH), me REF-77768-11-05-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Pajisje Laboratorike, për Komandën Mbështetëse” me 

fond limit 4,160,000 (katë rmilion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë (pa TVSH), dhe me REF-

77768-11-05-2020, me afat lëvrimi45 (dyzet e pesë dite ditë) nga nënshkrimi i kontratës. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 09.11.2020, Nr.99. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 
 

1) AL MEDICAL” SHPK.            K21511002I 

 Emri i plotë i shoqërisë             numri i NIPT-it  

 

    Vlera: Vlera: 3,400,000 (tre milion e katërqindë mijë) lekë, pa TVSH. 

     (me numra dhe fjalë) 

 

2) “KRIJON” SHPK                                                            K12023001A 
       Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

    Vlera: 4,148,000 (katër milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) lekë, pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:   

 

1) "AL MEDICAL” SHPK                                             K21511002I 

  Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it  

   



 

1. Arsyet e skualifikimit për “AL MEDICAL” SHPK 

 

 Nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2 Kriteret e veçanta të kualifikimit, 

pasi në momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të plotësoi specifikimet teknike të pajisjeve që 

oferton sipas të dhënave në DST dhe konkretisht:  

 

Për aparatin:  

1. Aparat për testimin e pikës së mjegullimit dhe derdhjes (Cloud and Pour Point Tester): 
a. Kabineti i analizimit, për pajisjen e afruar është me dy dhoma, ndërkohë që në specifikimet 

teknike është kërkuar me 4 dhoma.  

b.Volumi i dhomave të analizimit është shumë i madhe , mbi atë të kërkuar. 

c.Nuk ofron CRM (certificatë reference material ) për kalibrim të aparatit . 

 

 2. Aparat për përcaktimin e mbetjes së karbonit në hidrokarbure: 

a.Temperatura e furrës, së apartit të afruar, është e barabartë me 500 ° C, ndërkohe që është kërkuar 

minimumi 550°C. 

b.Saktësia e temperaturës së furrës, të afruar, është ± 2°C, në specifikimet teknike të kërkuara duhet 

të jetë   ± 1°C. 

 

3. Pajisje portable, për matjen e densitetit të karburanteve: 
a.Gama e matjessë aparaturës së afruar është nga 0.00 deri në 2.0000 gr/cm3,  ndërsa në specifikimet 

teknikë është kërkuar, me një game, nga  0.00 deri në 3.0000 gr/cm3 . 

b. Gama e temperaturës, që funksionon aparatura, për pajisjen e afruar, është 0-40°C ndërkohe që në 

specifikimet teknike të kërkuar duhet të jetë 0-100°C.  

 

 Nuk plotëson pikën 4,të Seksionit 2.3, “Kapacitetit teknik” (ku Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë një deklaratë,nga prodhuesi I pajisjeve,ose nga distributori I autorizuar, që garanton 

mbulimin e periudhës së garancisë së pajisjeve, për një periudhë jo më pak se 1 vit), pasi në 

momentin e hapjes të ofertave autorizimi I paraqitur nga prodhuesi I pajisjeve nuk percaktohet se 

sa do të jetë periudha e garancisë,për pajisjet e ofruara. 

 

* * * 

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

i suksesshëm: 

 

1) “KRIJON” SHPK                                                          K12023001A 
       Emri i plotë i shoqërisë          numri i NIPT-it  

Vlera: 4,148,000 (katër milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) lekë, pa TVSH (me numra dhe fjalë).  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KRIJON” SHPK , me adresë: Tiranë, 

Farkë, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

4,148,000 (katër milion e njëqind e dyzet e tetë mijë) lekë, pa TVSH është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Komandës Mbështetëse në Shtabin e Përgjithshëm të 

Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, me adresë: Reparti ushtarak 4001- Vaqar Tiranë, 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera 

përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.11.2020 

 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


