
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot.,          Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 

 

15.11.2022 

 

Për:  “SI&CO COMPANY” SH.P.K 

Adresa: Pallati Nr. 20/4, Rruga Pjetër Bogdani Nr.14, Tiranë. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje 

Kuadër me  disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje 

pjesësh këmbimi për automjete, për shërbimet profilaktike e ndarë në 2 lote”, me fond 

limit: 92,278,360 (nëntëdhjetë e dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë) Lekë pa TVSH me nr  reference të procedurës   REF-43121-09-23-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I. “Blerje goma për automjete” me afat të marrëveshjes 

kuadër 24  (njëzetë e katër) muaj  me fond limit të marrëveshjes kuadër: 5,862,866 (pesë milion 

e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, me nr  

reference të procedurës REF-43124-09-23-2022.  

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 03.10..2022, Nr.135  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

     
1) “GAJD COMPANY   ” SH.P.K                                                                 K79631501Q                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

 Vlera: 5,731,500 (pesë milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind ) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

2) “ SI &CO COMPANY ” SH.P.K                                                                                   L21420002F                                                                      

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

 Vlera: 4,600,000 (katër milion e gjashtëqind mijë) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

3) “SPARKLE 32” SH.P.K                                                                                            L51327014R                                                               

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

Vlera: 3,900,400 ( tre milion e nëntëqind mijë e katërqind  ) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe 

fjalë) 

 



 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezulton i skualifikuar operatori ekonomik si më poshtë: 

     

1) “ SPARKLE 32 ” SH.P.K                                                                      L51327014R 
         Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,900,400 ( tre milion e nëntëqind mijë e katërqind  ) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe 

fjalë) 

Arsyet e skualifikimit të OE “SPARKLE 32 ” SH.P.K   

                                       

- Operatori ekonomik Sparkle 32 sh.p.k, nuk ka përmbushur detyrimin e përcaktuar në 

Pikën 22 , Paragrafi F, Seksioni ”Udhëzime për Operatorët pjesëmarrës” në DST, pasi 

nuk paraqiti argumentimin e ofertës anomalisht të ulët sipas kërkesave të  Nenit 93 pika 

1 dhe 2 të LPP 

 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1) “ SI &CO COMPANY ” SH.P.K                                                                                   L21420002F                                                                      

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

 Vlera: 4,600,000 (katër milion e gjashtëqind mijë) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

2) “GAJD COMPANY   ” SH.P.K                                                     K79631501Q                                                                                                                                

        Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it  

 Vlera: 5,731,500 (pesë milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e pesëqind ) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.11.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
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