
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot        Tiranë, më ___.___2021            

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  “R&T”  SHPK  

Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi”, Pallati 89, Shk.A, Kati 10, Tiranë  

* * * 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e Hapur -Shërbime”- Marrëveshje Kuadër me 

me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: "Shërbim 

mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Qendrën Spitalore "Nënë Tereza"”, me fond të 

marrëveshjes kuadër në vlerën prej: 111,688,382 (njëqind e njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind 

e tetëdhjetë e tetë mijë e treqind e tetëdhjetë e dy)  lekë,  pa TVSH me REF-80205-11-26-

2020 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave 

sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 01.12.2020, Nr. 111 

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) "R&T" SHPK                                                                   J61901094G 

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it  

Vlera: 70,000,000 (shtatëdhjetë milion) lekë, pa TVSH.  

 

2) "DION-AL" SHPK                                                         K67917301H                        

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 71,488,770 (shtëdhjetë e një milion e katërqind e tetëdhjet e tetë mijë e shtatëqind e 

shtatëdhjet) lekë, pa TVSH.  

  

3) "BE-IS" SHPK                    K71412003A 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 75,233,480 (shtatëdhjetë e pesë milion e dyqind e tridhjet e tre mije e katërqind e tetëdhjet) 

lekë, pa TVSH. 

 



4) BOE "RAFIN COMPANY" SHPK dhe                  L52125110A   

     "B93II" SHPK dhe                                                              L52209050O     

     "BEQIRI"SHPK                                                                 J98624801V 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 77,086,500 (shtatëdhjetë e shtatë milion e tetëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë, pa 

TVSH. 

 

5) BOE "ED KONSTRUKSION" SHPK dhe               K61625001I 

     "ARKONSTUDIO" SHPK                                              L42019004I         

      Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it   

Vlera: 81,415,056 (tetëdhjetë e një milion e katërqind e pesëmbëdhjet mijë e pesëdhjet e gjashtë) 

lekë, pa TVSH. 

 

6) BOE "B-93"SHPK dhe                                         J62903508R   

    "AURORA KONSTRUKSION" SH.P.K                          K02017003I        

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 96,977,700 (nëntëdhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e shtatëdhjet e shtatë mijë e 

shtatëqind) lekë, pa TVSH. 

 

7) "ELDA-VL" SHPK                                        K67106202W         

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH. 

 

 

Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. "DION-AL" SHPK                                                           K67917301H                        

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it 

 

2. BOE "RAFIN COMPANY" SHPK dhe                L52125110A   

     "B93II" SHPK dhe                                                            L52209050O     

     "BEQIRI" SHPK                                                               J98624801V 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it 

 

3. "ELDA-VL" SHPK                                        K67106202W         

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it 

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1) Arsyet e skualifikimit, për "DION-AL" SHPK: 

• Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën f), pika 8, të seksionit 2.3 “Kapaciteti 

teknik”, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST, pasi në momentin e hapjes së ofertave, 

nuk arriti të paraqesë Certifikata, për transport mallrash , brenda vendit, në emër të tij. Në rastin 

konkret përmes dokumentacionit të dorëzuar, vërtetohet se çertifikatat e mjeteve, me targë 

AA645HB  dhe targë AA108OV,  të cilat i disponon shoqëria “Alba - Beton 07” shpk,  sipas 

lejes së qarkullimit, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda 

vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Po ashtu vërtetohet se çertifikatat e mjeteve, 



me targë TR6092 I, targë AA150GG  dhe targë AA741 PH,  të cilat i disponon shoqëria “MILO 

2000” shpk,  sipas lejes së qarkullimit, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit 

të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e 

transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “DION-AL” SHPK me kamionat e 

shoqërisë “Alba - Beton 07” shpk dhe shoqërisë “MILO 2000” 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.  

 

2) Arsyet e skualifikimit, për BOE "RAFIN COMPANY" SHPK dhe "B93II" SHPK                                      

dhe  "BEQIRI " SHPK: 

• Anetari i BOE, ofertuesi “BEQIRI” SHPK nuk arriti të plotësoj pikën 2,  seksioni 2.3, 

Kapaciteti teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi në momentin e hapjes së 

ofertës, tek Liçenca profesionale të shoqërisë, NZ 3362/13, të lëshuar nga institucioni 

përgjegjës i ngarkuar me ligj kemi, nuk ka paraqitur kategorin NS-2, klasifikimi B, kategorin 

NS-14, klasifikimi B dhe kategorin NS-19, kategorin A.  

• Anetari i BOE, ofertuesi BEQIRI SHPK nuk arriti të plotësoj pika 2, seksioni 2.2, 

“Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi në 

momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqese  kopje të çertifikuara të bilanceve të tre 

viteve të fundit (2017, 2018, 2019), të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. 

• Anetari i BOE, ofertuesi B93 II” SHPK nuk arriti të plotësoj pikën 5,  seksioni 2.1, “Kapaciteti 

ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë”, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi 

në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqesë certifikatë për menaxhimin e sigurisë së 

informacionit ISO/ IEC 27001 ose ekuivalente. 

• Anetari i BOE, ofertuesi B93 II” SHPK nuk arriti të plotësoj pikën 4,  seksioni 2.3, “Kapaciteti 

teknik”, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST , pasi në momentin e hapjes së ofertës, te 

Liçenca profesionale e shoqërisë nuk kishte të përfshirë emrat e Arkitektit Z.F.Prifti dhe ing. 

Mekanik Z. P.Burda si Drejtues teknikë. 

 

3) Arsyet e skualifikimit, për "ELDA-VL" SHPK: 

• S’ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër kërkuar në DST. 

 

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

ekonomik i suksesshëm: Operatori ekonomik: "R&T" SHPK me nr. NIPT J61901094G dhe me 

vlere të ofertuar: 70,000,000 (shtatëdhjetë milion) lekë, pa TVSH.   

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.12.2020 

Ankesa: Po,  

 



Marrë përgjigje në organin qendror blerës ABP: Me vendimin e KSHA-së me nr. 2530/2, datë 

30.12.2020. 

Rivlerësimi është bërë në datë: 30.12.2020 

Ankesa: Jo, 


