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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 09.06.2021] 
 

Për: “KLOSI-R COMPANY” SHPK         

Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 3, Rruga Tele Ndini, Pallati Nr.1, Kati 1 Tiranë        
                                                          

* * * 
 

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

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje pjesë këmbimi për automjete, 

për shërbime profilaktike” ndarë në 3 lote, me fond të përgjithshëm: 38,141,865 (tridhjetë e tetë 

milion e njëqind e dyzet e një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, me numër 

reference të procedurës kryesore: REF-91145-03-25-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Blerje goma për automjete”, me fond të marrëveshjes kuadër: 

18,489,171 (tetëmbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e një) 

Lekë (pa TVSH), me nr. REF-91152-03-25-2021 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 datë 29.03.2021, Nr.45. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x  

 

Njoftojmë se, për lotin I,  kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

1) GAJD Company” SHPK    K79631501Q 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 16,900,000 (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind mijë) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe 

fjalë). 

 

2) “KLOSI-R COMPANY” SHPK   L72120030I 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 10,694,700 (dhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind) Lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 



 

 

 

3) “R&R GROUP” SHPK     K81415001A 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

   Vlera: 12,000,000 (dymbëdhjetë milion) Lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

1) “GAJD Company” SHPK    K79631501Q 
     Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it    

 

2) “R&R GROUP” SHPK     K81415001A 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “GAJD Company” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të seksionit 2, 

“Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. 

Ofertuesi nuk ka paraqitur cmimet për artikullin me nr. rendor 43 në Tabelën e Përgjithshme si dhe 

për artikullin me nr. rendor 8 tek Tabela e Veçantë për Autoritetin Kontraktor Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “R&R GROUP” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma “a” të seksionit 2 

“Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. 

Ofertuesi ka ofertuar me cmime të ndryshme për të njëjtin artikull. Konkretisht, tek Formulari 

Ofertës Ekonomike në tabelën e përgjithshme, për artikullin me nr. rendor 42 ka ofertuar me cmimin 

për njësi 12,000 lekë pa tvsh, ndërsa tek tabelat e vecanta të Autoritetit Kontraktor Garda e 

Republikës, për të njëjtin artikull ka ofertuar me 9,500 lekë pa tvsh. Bazuar në shtojcën 1 “Formulari 

i Ofertës” të DST, Operatorët ekonomik duhet të plotësojnë të gjitha tabelat, si tabelën e 

përgjithshme dhe tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore me të dhënat e paraqitura dhe për 

artikuj të njëjtë të ofertojnë me çmim të njëjtë, pa tejkaluar fondin e marrëveshjes kuadër të cdo 

autoriteti, në të kundërt oferta e tyre do të konsiderohet e pavlefshme. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator ekonomik i 

suksesshëm: 

 

1)   “KLOSI-R COMPANY” SHPK   L72120030I 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 10,694,700 (dhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind) Lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

 

 

 



 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, 

me adresë: Ministria e Brendshme, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nd.1, 1001, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.05.2021;  

Ankesa: Po 

Ka marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: 24.05.2021 

 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

   

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


