
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Lotin I. “Blerje pajisjesh laboratorike për Qendrën e Transferimit të Teknologjive
Bujqësore Fushë Krujë”

Operatori ekonomik “KRIJON” shpk me adresë: Rruga “Todi Shkurti”, Nr 5/1, Shk.1,
Ap.2 Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së lotit: REF-82155-08-06-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I. “Blerje pajisjesh laboratorike për Qendrën e Transferimit
të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë” me fond limit 2 083 333 (dy milion e tetëdhjetë e tre
mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Afati i lëvrimit: 60 ditë nga lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme: jo Buletini i Njoftimeve Publike nr. 32 datë 13 Gusht 2018

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

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “KRIJON” shpk me numër K12023001A me ofertë ekonomike

1.840.000 (njëmilion e tetëqind e dyzetëmijë) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “ALBITAL-CANON” shpk me numër J91524502R me ofertë

ekonomike 1.780.000 (njëmilion e shtatëqind e tetëdhjetëmijë) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “ALMA BUNDO” p.f. me numër K74128202M me ofertë ekonomike

1.896.000 (njëmilion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “EUROMED” shpk me numër K71718012P me ofertë ekonomike



1.881.276 (njëmilion e tetëqind e tetëdhjetë e njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë

pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “ALMedical” shpk me numër K21511002I nuk ka paraqitur ofertë

ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “ALBITAL-CANON” shpk me numër J91524502R me ofertë

ekonomike 1.780.000 (njëmilion e shtatëqind e tetëdhjetëmijë) lekë pa TVSH

“Ofertuesi nuk plotëson kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit të përcaktuara në
shtojcën 9, pika 1, pasi nga verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar
nga operatori ekonomik rezulton se nuk ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit ose
objekt të ngjashëm ku të përfshihet objekti i prokurimit. 2. Ofertuesi ka paraqitur Deklaratën mbi
Konfliktin e Interesave jo në përputhje me formatin e miratuar të DST sipas Shtojcës 7, sepse
mungon paragrafi që lidhet me konfliktin e interesave me zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues. 3.
Ofertuesi nuk plotëson specifikimet teknike të 6 pajisjeve laboratorike: Flame fotometër me
pompë, pH metër, Konduktometër, Spektrofotometër, Pajisje disgregimi (djegie) Kjeldahl,
Distilator uji, të përcaktuara në shtojcën 10 të DT, sepse të dhënat teknike të katalogut të
paraqitur në gjuhën shqipe nuk janë në përputhje me të dhënat teknike të kërkuara për këto
pajisje nga autoriteti kontraktor.”

2. Operatori ekonomik “ALMA BUNDO” p.f. me numër K74128202M me ofertë

ekonomike 1.896.000 (njëmilion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë) lekë pa TVSH.

“Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti ligjor/
profesional i operatorëve ekonomikë” të kritereve të vecanta për kualifikim të DT, nuk vërtetohet
lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit sepse dokumenti
“Autorizim_Falc_Maj_Alb” i paraqitur nuk është në gjuhën shqipe ose i përkthyer e noterizuar
në gjuhën shqipe. 2. Ofertuesi ka paraqitur një deklaratë mbi përmbushjen e garancisë nga një
shoqëri për të cilën nuk ka arritur të provojë se është distributor i autorizuar nga prodhuesi,
duke mos plotësuar pikën 4 të seksionit 2.3 “Kapacitetit teknik” të DT. 3. Ofertuesi nuk ka
paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuar për të vërtetuar plotësimin e kritereve të përcaktuara
në pikat 2, 3 dhe 5 të seksionit 2.3 “Kapacitetit teknik” të DT.”

3. Operatori ekonomik “EUROMED” shpk me numër K71718012P me ofertë ekonomike

1.881.276 (njëmilion e tetëqind e tetëdhjetë e njëmijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë)

lekë pa TVSH.

“Ofertuesi nuk plotëson specifikimet teknike të 5 pajisjeve laboratorike: Spektrofotometër, pH
metër, Konduktometër, Pajisje disgregimi (djegie) Kjeldahl, Distilator uji, të përcaktuara në
shtojcën 10 të DT, sepse të dhënat teknike të katalogut të paraqitur në gjuhën shqipe nuk janë në
përputhje me të dhënat teknike të kërkuara për këto pajisje nga autoriteti kontraktor si dhe në
katalogun e përkthyer nuk evidentohen disa nga të dhënat kryesore të pajisjeve.“

4. Operatori ekonomik “ALMedical” shpk me numër K21511002I nuk ka paraqitur ofertë



ekonomike.

“Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuar në DT. 2. Ofertuesi nuk ka
paraqitur ofertë ekonomike.”

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “KRIJON” shpk
me adresë: Rruga “Todi Shkurti”, Nr 5/1, Shk.1, Ap.2 Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 1.840.000 (njëmilion e tetëqind e dyzetëmijë) lekë pa TVSH, është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Qendrën e Transferimit të
Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e
tenderit, menjëherë 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 të anulohet, 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 15.09.2018

Ankesa: Jo.
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