
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Datë:  28.01.2021 

 

Për:  “RAMA-GRAF” SHPK                                                                              

Adresa: Lagjja Kongresi Elbasanit, rruga Dhimiter Xhuvani, zona kadastrale nr.8521, 

pasuria nr.4/70, kati 1, Elbasan. 
 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuader: 

11,694,027 (njëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e njëzetë e shtatë) lekë, 

(pa TVSH), me afat 24 muaj, me numër reference të procedurës kryesore REF-72975-09-24-2020. 
 

Numri i referencës së Lotit I: REF-72977-09-24-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Materiale Kancelarie me bazë letre”, fondi i 

marrëveshjes kuadër është: 4,279,447 (katër milion e dyqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e katërqind 

e dyzet e shtatë)  Lekë (pa TVSH), me afat 2 (dy) vite nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. 
 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 28 Shtator 2020, Nr. 77.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Për Lotin I, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

  

1. “INTERLOGISTIC” SHPK                                               K21605003M       
        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 2,011,738 (dy milion e njëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tetë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

2)  “RAMA-GRAF” SHPK                                                      K42701205E 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 2,561,870 (dy milion e pesëqindë e gjashëdhjet e një mijë e tetëqind e shtatëdhjet) lekë pa 

TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
 

3)  “INFOSOFT OFFICE” SHPK                                          J62426002Q 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 2,700,000 (dy milion e shtatëqind mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
 



4)  “MARKETING & DISTRIBUTION” SHPK                   J72124001N 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

Vlera: 3,623,827 (tre milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e tetëqind e njëzet e shtatë) lekë pa 

TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
 

5) “IT  GJERGJI KOMPJUTER” SHPK                             K81503063B 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 3,700,000 (tre milion e shtatëqind mijë) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
  
6) “DYNAMICX GROUP” SHPK                                           L42306022T 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 3,704,320 (tre milion e shtatëqind e katër mijë e treqind e njëzet) lekë pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë).  
 

 

Për këtë procedurë prokurimi, janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë: 

 

1) “DYNAMICX GROUP” SHPK                                   L42306022T 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it  

 

2) “INTERLOGISTIC” SHPK                                         K21605003M       
        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

 

1. Arsyet e skualifikimit për “DYNAMICX GROUP” SHPK 

 Nuk plotëson gërmën e), pika 1,  të seksionit 2,  Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqisi Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të 

gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë, që ka operatori 

ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, për muajin Shtator 2020. 

 Nuk plotëson gërmën e), pika 4, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, për automjetet me targa AA019AF, nuk 

arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret, përmes 

dokumentacionit të dorëzuar, vërtetohet se çertifikatat e mjeteve me targa AA019AF, të cilën 

e disponon “EURO-PAPER” SHPK, është specifike dhe e lëshuara 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 “Dynamicx Group” shpk, me 

kamionin e shoqërisë ““EURO-PAPER”, do të ishte 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.  

 Nuk plotëson gërmën c), pika 4, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, për automjetin me targa AA019AF nuk 

arriti të paraqesë Certifikatë të kontrollit teknik. Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur 

për këtë automjet, u konstatua se vlefshmëria e Certifikata e kontrollit teknik përfundonë më 

datë 23.10.2020. Në këto kushte ky automjet nuk plotësonë kriterin e kryerjes së shërbimit të 

transportit, nga ana e Operatorit Ekonomik.  

 Nuk plotëson gërmën b), pika 3, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi foto të ambjentit të 

magazinimit të mallrave. 



 

2. Arsyet e skualifikimit për “INTERLOGISTIC” SHPK; 

“Në zbatim të Vendimit nr. 08/2021 me datë 08.01.2021 të Komisionit të Prokurimit Publik”. 
 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomikë “RAMA-GRAF” SHPK, me nr NIPT K42701205E me ofertë ekonomike 

2,561,870 (dy milion e pesëqind e gjashtedhjete e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë, (pa 

TVSH), me adresë: Lagjja Kongresi Elbasanit, rruga Dhimitër Xhuvani, zona kadastrale nr.8521, 

pasuria nr.4/70, kati 1, Elbasan. 

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 12.11.2020 

Ankesa: Po 

Marrë përgjigje: me Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me nr. 2314/2, prot., datë 

23.11.2020, si dhe Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik me nr. 8 datë 08.01.2021 

(protokolluar me tonën me nr 79 prot., datë 12.01.2021) 

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 18.01.2021. 

Ankesa: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


