
     

MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,        Tiranë, më __.___2023        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

(Para Procesit të Ankimimit) 

 

25.01.2023 

 

Për: “IGLI-SAND” SH.P.K 

Adresa: Durres, Nikel QEREKE, Kamion tip Benz KR 8112 A 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marreveshje Kuader me një operator ekonomik, 

me objekt: “Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- Lab, për 

Ministrinë e Arsimit”, me fond limit: 31,892,000 (tridhjetë e një milion e tetëqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë) lekë (pa TVSH) Lekë pa TVSH me nr  reference të procedurës REF- 

51013-11-23-2022. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje orendi dhe paisje per mobilim për laboratorët Smart- 

Lab, për Ministrinë e Arsimit”,  mallra,  me fond limit  të Marrëveshjes Kuadër: 31,892,000 

(tridhjetë e një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë (pa TVSH) Lekë pa TVSH me 

nr  reference të procedurës   REF- 51013-11-23-2022. 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 30.11.2022, Nr.164  

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. “M.LEZHA” SH.P.K                                  J76504013C                                                                           

  Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it     

Vlera: 24,862,000 (njëzetë e katër milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

2. “RO-AL” SH.P.K                                                                                               J61811001M                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                                                numri i NIPT-it 

Vlera: 30,290.000 (tridhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

3. “AFA GROUP” SH.P.K                     L01502501H    

Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it  

Vlera: 30,499,900 (tridhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetët e nëntë mijë e nëntëqind) lekë (pa 

TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

4. “MUCA” SH.P.K                                                                                                       K01421002H                                                                      



 Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it  

Vlera: 26,683,000 (njëzetë e gjashtë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë ) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë) 

5. BOE “VLADIMIR KAPPLANI ” SH.P.K                                                              M12201501U                       

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

Vlera: 28,501,700 (njëzetë milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind) lekë (pa TVSH)  (me   

numra dhe fjalë) 

6. “BOLT” SH.P.K                                                                                                         K91517011V                                                                                                                                 

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

Vlera: 29,040,000( njëzete e nëtë milion e dyzetë mijë) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë). 

7. “ERALD” SH.P.K                                                                                                        J74517205P                                                                                                                                     

 Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

Vlera: 21,850,000 (njëzetë e një milion e tetëqëind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  (me   

numra dhe fjalë) 

8. “IGLI-SAND” SH.P.K                                                                                              J24625209A                                                                                                                                                                                                                         

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

Vlera: 18,930,000 (tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  (me     

9.  “ERZENI/SH” SH.P.K                                     J66902027T                                                        

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

Vlera: 27, 616, 000 (njëzetë e shtatë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë ) lekë pa 

TVSH (me   numra dhe fjalë). 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatorët ekonomik si më 

poshtë: 

     

1.  “AFA GRUP” SH.P.K                                                                                     L01502501H                                                                                                                                                         

   Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it 

Vlera: 30,499,900 (tridhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetët e nëntë mijë e nëntëqind) lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë) 

2. BOE “VLADIMIR KAPPLANI” P.F & DRITAN CACAJ P.F                   M12201501U 

Emri i plotë i shoqërisë                           numri i NIPT-it 

Vlera: 28,501,700 (njëzetë milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind) lekë (pa TVSH)  (me   

numra dhe fjalë) 

Arsyet e skualifikimit të OE “AFA GRUP” SH.P.K       

                                       

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk paraqitur furnizime të ngjashme me objektin e 

prokurimit pajisje zyre. Ky subjekt ka paraqtiur një faturë përe materiale ndërtimi si dhe një 

kontratë shërbimi të cilat nuk janë furnzime të ngjshme. 

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1, seksioni 2.2 “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka realizuar xhiron vjetore të kërkuar në tre vitet 



e fundit. Ky subjekt ka realizuar 9,000,000 lekë nga 12,000,000 lekë të kërkuara për këtë pikë 

në KVK. 

 

 

Arsyet e skualifikimit të OE BOE “VLADIMIR KAPPLANI” P.F & DRITAN CACAJ P.F                   

SH.P.K       

- Ofertuesi nuk plotëson Kërkesat e Përgjithshme për Kualifikim në lidhje me Kontratën e 

Bashkëpunimit të operatorëve pjesëmarrës në një joint-venture të përkohshëm..Kontrata e 

Bashkëpunimit e paraqitur nga BOE nuk përcakton përqindjen e pjesëmarrjes dhe ndarjen e 

punëve që do të kryjë siecili operator në kundërshtim me pika 1 dhe 3 Neni 88 të VKM 

nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

 

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

janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1. “IGLI-SAND” SH.P.K                                                                                    J24625209A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it  
 Vlera: 18,930,000 (tetëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

2. “RO-AL” SH.P.K                                                                                           J61811001M 

Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it   
Vlera: 30,290.000 (tridhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

3. “BOLT” SH.P.K                                                                                             K91517011V 

Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it  

Vlera: 29,040,000( njëzete e nëtë milion e dyzetë mijë) lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe 

fjalë) 

4. “MUCA” SH.P.K                                                                                          K01421002H 

Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it 

Vlera: 26,683,000 (njëzetë e gjashtë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë ) lekë (pa 

TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

5. “ERZENI/SH” SH.P.K                                                                                   J66902027T 

Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it 

Vlera: 27, 616, 000 (njëzetë e shtatë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë ) lekë 

pa TVSH (me   numra dhe fjalë). 

6. “ERALD” SH.P.K                                                                                           J74517205P 

7. Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it 

Vlera: 21,850,000 (njëzetë e një milion e tetëqëind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë) 

8. “M.LEZHA” SH.P.K                                                                                      J76504013C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                 umri i NIPT-it 
Vlera: 24,862,000 (njëzetë e katër milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë pa 

TVSH (me   numra dhe fjalë)     

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.01.2023 

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 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


