
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

                                                                 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 10.12.2020] 

 
Për:  "AN&RA" SHPK                                                                             

Adresa: Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 9, Rruga, “Fortuzi”, Godina nr. 33, hyrja 1, 

Apartamenti 6. 

 
Për:    “ALEN-CO” SHPK,  

            Adresa: Fier-Zharëz, Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i parë.    
 

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Mallra - Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomik, ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje materiale të ndryshme 

për pastrim, e ndarë në 3 Lote (përfshirë artikujt kundër COVID-19)”, me fond të 

përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 41,575,186 (dyzet e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e 

pesë mijë e njëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë, (pa TVSH),  me numër reference: REF-74637-10-

09-2020: 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit II,  me numër reference REF-74645-10-09-2020, "Blerje 

materiale të ndryshme për pastrim", me fond limit të marrëveshjes kuadër 17,538,835 

(shtatëmbëdhjetë  milion e pesëqind e tridhjet e tetë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) Lekë (pa 

TVSH), Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomik, ku jo të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së 

kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj 

të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 19 Tetor 2020, Nr. 89.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

  

1) "AN&RA" SHPK                                                              K12205001I 

  Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it   

Vlera: 5,293,350 (pesë milion e dyqindë e nëntëdhjet e tre mijë e treqind e pesëdhjet) Lekë (pa 

TVSH). 

(me numra dhe fjalë).  

 

2) "ALEN-CO" SHPK                                                           K83213401M       
        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

Vlera: 6,744,750 (gjashtë milion e shtatëqind e dyzet e katër mijë e shtatëqindë e pesëdhjet) Lekë, 

(pa TVSH).  

(me numra dhe fjalë) 



3) "MURATI D" SHPK                                                         K42003004T       
        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

Vlera: 6,637,080 (gjashtë milion e gjashtëqind e tridhjet e shtatë mijë e tetëdhjet) Lekë, (pa 

TVSH). 
(me numra dhe fjalë).  
 

4) "4 S" SHPK                                                                         L64425401K 
        Emri i plotë i shoqërisë                          numri i NIPT-it    

Vlera: 13,188,500 (trembëdhjet milion e njëqind e tetëdhjet e tetë mijë e pesëqind) Lekë,(pa 

TVSH). 

(me numra dhe fjalë).  

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  
 

1) Arsyet e skualifikimit për: "MURATI D" SHPK 

 Nuk plotëson pikën 2, Seksioni 2.3. Kapaciteti teknik pika 2, “Kriteret e vecanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, Operatori ekonomik “Murati D” 

SHPK, nuk arriti të provojë se disponon të paktën një ambient magazinimi me sipërfaqe 

minimale 100 m2, me qëllim magazinimin e mallit objekt kontrate. 

 Nuk plotëson gërmën f (Leje drejtimi automjeti për të paktën 1 prej punonjësve),  seksioni 

2.3, “Kapaciteti teknik”, pika 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e 

hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqes Leje drejtimi automjeti për të paktën 1 (një) prej 

punonjësve. R. LL për të cilin është paraqitur Leja e drejtimit përkatëse, nuk rezulton të 

jetë punonjës pranë operatorit ekonomik “Murati D” SHPK, bazuar në listëpagesat e 

paraqitura nga ky i fundit. 
 

2) Arsyet e skualifikimit për: "4 S" SHPK 

 Nuk plotëson gërmën f) pika 1 te “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e 

hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të 

energjisë elektrike të kontratave që ka operatori ekonomik. Referuar Ekstraktit të 

Reggjistrit Tregtar të Shoqërisë, rezulton se operatori ka katër vende të ushtrimit të 

aktivitetit, ndërkohë që nga Vërtetimi i OSHE –së së paraqitur në SPE, ka të deklaruara 

vetëm tre kontrata të energjisë elektike, pra për tre vende të ushtrimit të aktivitetit. 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

1. "AN&RA" SHPK, me nr. NIPT K12205001I me ofertë ekonomike 5,293,350 (pesë 

milion e dyqind e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e pesëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me 

adresë: Tiranë, Njesia Bashkiake nr. 9, Rruga, “Fortuzi”, Godina nr. 33, hyrja 1, 

Apartamenti 6. 
 

2. “ALEN-CO” SHPK, me nr. NIPT K83213401M me ofertë ekonomike 6,744,750 (gjashtë 

milion e shtatëqind e dyzetë e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me 

adresë: Fier-Zharëz, Rruga Fier-Berat Km. 10, Godina Nr. 7, Hyrja Nr. 2, Kati i parë. 

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 19.11.2020. 

Ankesa: Jo 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


