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MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

  

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2021       

                                                       
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 01.06.2021] 
 

Për: “ALKED KOPAÇI”  PF  

Adresa: Rruga e "Kavajës", Pallati nr.102, Shkalla nr.1, Kodi postar 1023, Njësia Bashkiake nr.7 

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 II “Blerje bateri për automjete”, me fond të marrëveshjes 

kuadër: 9,155,144 (nëntë milion e njëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzet e katër) Lekë 

(pa TVSH) dhe me REF-91154-03-25-2021 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 II,  kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

1) “Alked Kopaçi”  PF     K41510041C 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 5,990,000 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë (pa TVSH)  (me numra dhe 

fjalë). 

 

2) “ALSTEZO” SHA     J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 7,908,500 (shtatë milion e nëntëqind e tetë mijë e pesëqind) Lekë (pa TVSH) (me numra 

dhe fjalë). 

 

 

 



 

 

 

3) “AUTO ASJA” SHA     K91322024C 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

   Vlera: 7,866,200 (shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind) Lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “KADIU” SHA      J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

   Vlera: 8,975,547 (tetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e dyzet e shtatë)  

lekë (pa TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

5) “KAPPA- OIL” SHA     J91402501L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 6,906,300 (gjashtë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e treqind) lekë (pa TVSH) (me numra 

dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

 

1) “ALSTEZO” SHA     J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

2) “KADIU” SHA      J61817045K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

3) “KAPPA- OIL” SHA     J91402501L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “ALSTEZO” SHA 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 6, të seksionit 2.3 “Kapaciteti 

teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributorët e autorizuar nga 

prodhuesit për një pjesë të produkteve të ofruara. Në SPE si pjesë të ofertës së tij, operatori 

ekonomik ka paraqitur për një pjesë të produkteve katalogë/ broshura të “VARTA”, për të cilin 

nuk ka autorizim nga prodhuesi LUBATEX. Autorizimi i prodhuesit LUBATEX, i paraqitur në 

SPE nga operatori ekonomik është lëshuar vetëm për ENERGIZER dhe FREE BATT.  

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti 

teknik”, pasi nuk ka deklaruar standartin e cilësisë në skedën teknike për të gjithë artikujt e 

kërkuar sipas shtojcës 12.  

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “KADIU” SHA 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.3 të kapacitetit 

teknik, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar që të provojë se disponon të paktën 1 

(një) ambient magazinimi me sipërfaqe minimale 30 m2, me qëllim magazinimin e mallit objekt 

kontrate. 

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “KAPPA- OIL” SHA 

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

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



 

 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4, gërma “a” të seksionit 2.3 

“Kapaciteti teknik”, pasi nuk ka paraqitur vërtetim nga administrata tatimore për numrin mesatar 

të punonjësve për periudhën 3 mujore (dhjetor 2020 – shkurt 2021). 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 7, seksioni 2.3 “Kapaciteti 

teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të baterive të kompanisë nga e cila ka 

marrë autorizimin e prodhuesit. Në SPE si pjesë të ofertës së tij, operatori ekonomik ka paraqitur 

katalogët/ broshurat ku rezultojnë të jenë të kompanisë “BETA”, çka nuk lidhet me autorizimin 

e lëshuar nga prodhuesi “YIGITAKU”.  

 

* * * 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 

 

  “Alked Kopaçi”  PF     K41510041C 

   Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera: 5,990,000 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) 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 06.05.2021;  

Ankesa: Po 

Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: 19.05.2021 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

  DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


