
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  

 

 

05.11.2021 

 

Për: “ISOMETRIC SHPK” SHPK  

Adresa:  Rruga Vaso Pasha, Nr.3, B.1, Tirane 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e Theshtuar”-Mallra Kontratë, me objekt: “Blerje 

Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve”, me fond limit: 2.500.000 

(dy milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH dhe nr REF-06756-09-29-2021.  

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 04.10.2021, Nr.146.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1) “ISOMETRIC SHPK                                                                  L92207009A 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 1,730,000 (një milion e shtatëqind e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH)                                                                   

                                             (me   numra dhe fjalë). 

 
2) ECCAT Enviromental Consulting,                                         L51512009E 

Chemical Analysis & Testing SHPK   

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 1,750,000 (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)                                                

                                                 (me   numra dhe fjalë). 

 
3) EKILAB  SHPK                                                                         K31530040B 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 1,950,000 (një milion nëntëqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)                                                

                                                (me   numra dhe fjalë). 

 
4) ALMedical SHPK                                                                     K21511002I 

Emri i plotë i shoqërisë                                                               numri i NIPT-it  

     Vlera: 1,980,000 (një milion nëntëqind e tetëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)                                                  

                                                 (me   numra dhe fjalë). 



 
5) MEDFAU SHPK                                                                        J93610823R 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 2,170,800 (dy milion e njëqind e shatëdhjetë mijë e tetëqind) lekë (pa TVSH)                                                 

                                                  (me   numra dhe fjalë). 

 
6) KRIJON SHPK                                                                           K12023001A 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 2,180,000 (dy milion njëqind e tetëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH)                                                 

                                          (me   numra dhe fjalë). 

 
7) GAMMA SHPK                                                                         K31510153H 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 2,300,000 (dy milion e treqind) lekë (pa TVSH)                     

                                (me   numra dhe fjalë). 

 
8) LUAR Bros SHPK                                                                     L72322004M 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

     Vlera: 2,385,000 (dy milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë (pa TVSH)                                                      

                                                (me   numra dhe fjalë). 
 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. EKILAB  SHPK                                                                          

2. MEDFAU SHPK                                                                         

3. ECCAT Enviromental Consulting Chemical Analysis & Testing SHPK   

 

 

1) Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik “EKILAB” SHPK; 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2, nënpika 2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve 

të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se, operatori 

ekonomik ka raporte negative ndërmjet aktivit dhe pasivit në dy balance të njëpasnjëshme, dhe 

konkretisht në bilancet e vitit 2018 dhe 2019. 

 Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pikat 1 dhe 2 të VKM nr. 285 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i 

paraqitur në SPE, rezulton se ortaku i “Ekilab” shpk, I.D., është ortak edhe pranë ofertuesit 

“ECCAT Enviromental Consulting, Chemical Analysis & Testing” shpk. 

2) Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik “MEDFAU” SHPK; 

  Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2, nënpika 2, “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020, nuk i ka 

shoqëruar edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore përkatëse. Nga 

dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se, operatori ekonomik është në kushtet e 

përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009.  

 



 

3) Arsyet e skualifikimit për operatorin ekonomik “ECCAT Enviromental Consulting, 

Chemical Analysis & Testing” SHPK. 

Ofertuesi ndodhet në kushtet e nenit 81 “Ndërhyrja në ofertë”, pikat 1 dhe 2 të VKM nr. 285 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Nga dokumentacioni i 

paraqitur në SPE, rezulton se ortaku i “ECCAT Enviromental Consulting, Chemical Analysis 

& Testing” shpk, I.D., është ortak edhe pranë ofertuesit “Ekilab” shpk.. 

 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se  “ISOMETRIC SHPK” SHPK, me 

Adresë:, Rruga Vaso Pasha, Nr.3, B.1, Tirane, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,730,000 

(një milion e shtatëqind e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH)  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.11.2021 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


