
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: Lotin 2 “Blerje bateri per automjete”

Operatori ekonomik: “ALKED KOPACI” SHPK me adresë: Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e
"Kavajes", Pallati nr 102, Shkalla nr 1, TIRANE.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81835-08-02-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Loti II "Blerje bateri per automjete" me fond limit
11,207,150 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e shtatë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa
TVSH– Mallra - Marrëveshje Kuadër -me afat 12 muaj, me fond të përgjithshme të
Marrëveshjes Kuadër 84,153,063 (tetëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e tre mijë
e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Afati i lëvrimit: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në
plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.

Publikime të mëparshme: jo Buletini nr. 31 datë 03 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) KAPPA - OIL shpk J91402501L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 7.824.000 (shtatë million e tetëqind e njëzet e katër mijë) lekë (pa TVSH) (me
numra dhe fjalë)

2) ALKED KOPAÇI shpk K41510041C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 8.280.000 (tetë million e dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe



fjalë)

3) ALEN - CO shpk K83213401M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 8.463.800 (tetë million e katërqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) RA-MI KOMPANI shpk L61327009F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 8.467.200 (tetë million e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyqind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) KADIU J61817045K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 9.142.416,67 (nëntëmilion e njëqind e dyzetë e dy mijë e katërqind e
gjashtëmbëdhjetë pikë 67) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

6) C.A.A. K71520008O

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 0 (ZERO) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

7) A R B L E V J72510467A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 0 (ZERO) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1)Arsyet e s’kualifikimit të ofertuesit “Kappa Oil” sh.p.k

“Në zbatim të Vendimit nr.821/2018 datë 05.12.2018 të KPP-së, ofertuesi nuk plotëson
kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të DT, sepse në katalogët
e prodhuesit të baterive nuk gjejnë pasqyrim të gjitha specifikimet teknike që autoriteti ka
kërkuar shprehimisht në Shtojcën 10 të DT.

2) Arsyet e skualifikimit të ofertuesit C.A.A.
“1. Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuar në DT. 2. Ofertuesi nuk ka
paraqitur ofertë ekonomike.”

3) Arsyet e skualifikimit të ofertuesit A R B L E V
“1. Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuar në DT. 2. Ofertuesi nuk ka
paraqitur ofertë ekonomike.”



4) Arsyet e skualifikimit të ALEN - CO shpk
Ofertuesi nuk arriti të paraqesë Autorizim nga Prodhuesi ose nga Distributori i Autorizuar nga
Prodhuesi ku të vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit, për tregtimin
e mallrave objekt prokurimi, sepse ofertuesi ka paraqitur vetëm autorizim për tregtimin e
baterive nga një kompani, për të cilën nuk arriti të provojë lidhjen me prodhuesin e baterive.

Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator
ekonomik i suksesshëm (i renditur i pari): Operatori ekonomik: “ALKED KOPACI” SHPK me
adresë: Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e "Kavajes", Pallati nr 102, Shkalla nr 1, TIRANE, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8 280 000 (tetë million e dyqind e tetëdhjetë
mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3,
Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur
draft marrëveshjen.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, 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 11.12.2018.

Ankesa: Po. Nga ofertuesi Alked Kopaci p.f nr. 921 prot., datë 24.09.2018. Procedura është
pezulluar deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit në lidhje me të. Me shkresën
nr.921/1prot., datë 25.09.2018 “Kthim përgjigje” drejtuar ofertuesit “Alked Kopaci” p.f është
njoftuar ky i fundit se ankesa e tij nuk është marrë parasysh nga Organi Qëndror Blerës. Ne bazë
të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 821/2018 datë 05.12.2018 është bërë rivlerësimi i
procedurës. Në Organin Qëndror Blerës është paraqitur ankesë nga ofertuesi “Kappa Oil” shpk
nr. 1303 prot., datë 17.12.2018 dhe me shkresën nr. 1303/1 prot., 19.12.2018 “Kthim përgjigje”
drejtuar ofertuesit “Kappa Oil” shpk është njoftuar ky i fundit se ankesa e tij nuk është marrë
parasysh nga Organi Qëndror Blerës.


