
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

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: 28.05.2021] 
 

Për: “MENI” SHPK           

Adresa:, Rruga: “Shinasi Dishnica”, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të Njësia Bashkiake 

Nr. 8, Tirane 
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: Procedurë e Hapur, Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë, 

kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 12 muaj me objekt: 

“Mirëmbajtje objekte ndërtimore ndarë në 2 lote”, me fond të përgjithshëm: 8.397.681 (tetë 

milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tëtëdhjetë e një) Lekë pa TVSH, me 

numër reference: REF-91870-03-30-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I "Mirëmbajtje objekti ndërtimor për Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë", me fond limit të marrëveshjes kuadër: 7,165,500 (shtatë milion e 

njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) Lekë pa TVSH dhe me REF-91875-03-30-2021 dhe 

me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës 

se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 12 muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 06.04.2021, Nr.49. 

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) “2 N” SHPK              L31615017L 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,792,600 (tre milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë) 

 

2) “Hysi 2F” SHPK              K72429007E 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,772,600 (tre milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

3) “MENI” SHPK              J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    



  Vlera: 3,147,060 (tre milion e njëqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)   

(me numra dhe fjalë) 

 

4) “NIKA” SHPK              J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 4,955,000 (katër milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë ) lekë (pa TVSH)                   

(me numra dhe fjalë) 

 

5) “SHANSI INVEST” SHPK       J61924002T 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,005,160 (tre milion e pesë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)                   (me 

numra dhe fjalë) 

 

6) “SHEHU”  SHPK             J66702707S 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,062,000 (gjashtë milion e gjashtëdhjetë e dy mijë) lekë (pa TVSH)  (me numra dhe 

fjalë) 

 

7) “VALONA KONSTRUKSION” SHPK          K26330202E 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,006,300 (dy milion e gjashtë mijë e treqind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) “Hysi 2F” SHPK               K72429007E 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it   
  

2) “SHANSI INVEST” SHPK       J61924002T 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it   
 

3) “SHEHU”  SHPK             J66702707S 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it 

 

4) “VALONA KONSTRUKSION” SHPK          K26330202E 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  
  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “Hysi 2F” SHPK 

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

teknik”, pasi nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të vet. Në SPE si 

pjesë të ofertës së tij, operatori ekonomik ka paraqitur kontratë qiraje datë 30.12.2019 për 

automjetin me targë TR7543M. Nga dokumentacioni i dorëzuar rezulton se, çertifikata për 

transportin e mallrave e mjetit me targë TR7543M, është e lëshuar për shoqërinë “ELB 

NDERTUESI” SHPK vetëm për llogari të veprimtarisë së kësaj shoqërie. Në këtë mënyrë, kryerja 

e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “Hysi 2F” SHPK me automjetin e 

shoqërisë “ELB NDERTUESI” do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira 

dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet 

Rrugore” është i ndaluar. 

 



2. Arsyeja e skualifikimit për “SHANSI INVEST”  SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3 gërma b) të seksionit 2.3, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të 

vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë nëpërmjët 

Vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të paraqitur në SPE, se ka 

shlyer detyrimet për muajin Mars 2021. 

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “SHEHU”  SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka kapacitete teknike 

sa shuma e loteve 1 dhe 2 për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Ofertuesi nuk ka paraqitur 

dokumentacion që të provojë se ka kryer shërbime të mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 

viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej minimalisht 40% e vlerës së 

shumës së fondeve limit (loti 1 dhe 2) për të cilat ka ofertuar. 

 

4. Arsyeja e skualifikimit për “VALONA KONSTRUKSION” SHPK 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 3 gërma b) të seksionit 2.3, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të 

vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë nëpërmjët 

Vërtetimit për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore të paraqitur në SPE, se ka 

shlyer detyrimet për muajin Mars 2021. 

* * * 

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

ekonomik i suksesshëm: 

“MENI” SHPK              J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it    

  Vlera: 3,147,060 (tre milion e njëqind e dyzet e shtatë mijë e gjashtëdhjetë) 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, Sheshi Skënderbej, nr.3, 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 18.05.2021;  

Ankesa: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

  DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Edlira NAQELLARI 

 
 

 

 

 

Miratoi:Znj. Flutura ÇEKREZI, Drejtore e Drejtorisë Teknike. 

 

Konceptoi: Znj. Misona SHPUZA; Znj. Xhevahire TAHIRAJ; Z. Filip BURAKU; Data 21.05.2021 

 


