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REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

  
 

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

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESI 

(PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

[Data: 04.10.2021] 
 

Për: “RO-AL”  SHPK         

Adresa: Tirane Kashar KM.8 AUTOSTRADA TIRANE-DURRES.   
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur ”, Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje Orendi dhe pajisje për mobilim zyrash për 

Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me fond të përgjithshëm: 33,313,554 (tridhjetë e 

tre milion e treqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH, me numër 

reference të procedurës: REF-03353-08-20-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Orendi dhe pajisje për mobilim zyrash për Qendrën 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me fond të përgjithshëm: 33,313,554 (tridhjetë e tre milion 

e treqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH, me numër reference të 

procedurës: REF-03353-08-20-2021 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 30.08.2021, Nr.130. 

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) “RO-AL” SHPK                                                                    J61811001M 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it    

Vlera: 21,914,150 (njëzet e një million e nëntëqind e katërmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) 

lekë pa TVSH  

             

(me numra dhe fjalë). 

 

2)  “MUCA” SHPK                                                               K01421002H 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

Vlera: 22,654,210(njëzet e dy million e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër mijë e dyqind e dhjetë) 

lekë pa TVSH   
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(me numra dhe fjalë). 

 

3) “ERZENI/SH” SHPK                                                         J66902027T 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

Vlera: 24,784,415 (njëzet e katër milion e shtatëqind e etetëdhjetë e katër mijë e katërqind e 

pesëmbëdhjetë)lekë pa TVSH              

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “BUNA” SHPK                                                                  J61826501C 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

         Vlera: 24,980,000(njëzet e katër million e nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH  

         

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “ERALD” SHPK                                                                 J74517205P 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

         Vlera: 26,007,680 (njëzet e gjashtë milion e shtatë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë)lekë pa TVSH  

 (me numra dhe fjalë). 

           

6) “KLAME” SHPK                                                              K21518003F 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

         Vlera: 29,161,100(njëzet e nëntë million e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind) lekë pa 

TVSH   

         (me numra dhe fjalë). 

     

7)  “BOLT” SHPK                                                                 K91517011V 
Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

       Vlera: 33,002,930 (tridhjetë e tre milion e dy mijë e nëntëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH  

(me numra dhe fjalë). 

 

8) “SHAGA” SHPK                                                                  J96822229J 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

      Vlera: Oferte e pavlefshme 

     (me numra dhe fjalë). 

         

 

9) “IGLI SAND” SHPK                                                                     J94625209A 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it 

   Vlera: Oferte e pavlefshme      

(me numra dhe fjalë). 

 
 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:  

 

1) “BOLT” SHPK 
 

http://www.abp.gov.al/


Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë -  www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865                

 

2) “SHAGA” SHPK           
 

3) “IGLI SAND” SHPK 
      

 Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Arsyet e skualifikimit për BOLT” SHPK 
 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk rezulton të ketë të punësuar minimalisht 2 shoferë 

të kërkuar për kryerjen e shërbimit të transportit të mallrave objekt i kontratës. Nga deklarata 

në lidhje me stafin që disponon, e paraqitur në SPE sipas formatit përkatës, rezulton se ofertuesi 

ka vetëm 1 shofer të punësuar. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për  “IGLI SAND” SHPK  

 Ofertuesi nuk paraqiti shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara në ofertën ekonomike, e 

rezultuar si anomalisht e ulët pas verifikimeve të KVO. Pra, Ofertuesi nuk ka përmbushur 

detyrimin e parashikuar nga neni 93 i ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 82 pika 

4 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”, sipas të 

cilit duhet të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elemente të 

vecanta të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së, pas kërkesës për sqarim të 

njoftuar nga ana e KVO që në datë 22.09.2021, si nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, 

ashtu edhe në rrugë shkresore me shkresën nr. 1592 datë 22.09.2021. Si rrjedhim, bazuar edhe 

në Seksionin I, gërma F “Vlerësimi i ofertave”, pika 22.3, të Dokumentave të Tenderit, oferta e 

operatorit ekonomik “IGLI SAND” shpk refuzohet, pasi nuk arriti qe, brenda afatit te 

parashikuar nga ligji, të japë asnjë justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor për ofertën 

anomalisht të ulët. 

3. Arsyeja e skualifikimit për “SHAGA” SHPK  

 Ofertuesi nuk paraqiti shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara në ofertën ekonomike, e 

rezultuar si anomalisht e ulët pas verifikimeve të KVO. Pra, Ofertuesi nuk ka përmbushur 

detyrimin e parashikuar nga neni 93 i ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 82 pika 

4 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit Publik”, sipas të 

cilit duhet të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet për elemente të 

vecanta të ofertës në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së, pas kërkesës për sqarim të 

njoftuar nga ana e KVO që në datë 16.09.2021, si nëpërmjet sistemit të prokurimit elektronik, 

ashtu edhe në rrugë shkresore me shkresën nr. 1582 datë 16.09.2021. Si rrjedhim, bazuar edhe 

në Seksionin I, gërma F “Vlerësimi i ofertave”, pika 22.3, të Dokumentave të Tenderit, oferta e 

operatorit ekonomik “SHAGA” shpk refuzohet, pasi nuk arriti qe, brenda afatit te parashikuar 

nga ligji, të japë asnjë justifikim për të bindur Autoritetin Kontraktor për ofertën anomalisht të 

ulët. 

 

 

 

             * * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  “RO-AL” SHPK,  me  adresë: Tirane 

Kashar KM.8 AUTOSTRADA TIRANE-DURRES, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 21,914,150 

(njëzet e një million e nëntëqind e katërmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH  është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.09.2021;  

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimimit 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 
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