
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

10.11.2021 

 

Për: “RO-AL” SHPK  

Adresa: Kashar Km.8 Autostrada Tirane- Durres  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër me  njw operator ekonomik 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për 

Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët”, me fond të përgjithshëm të 

marrëveshjes kuadër: 10,006,960.68 (dhjetë milion e gjashtë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë pikë 

gjashtëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH dhe nr REF-06468-09-27-2021. 

 

 

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) IGLI SAND” SHPK            J94625209A 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,692,000 (gjashtë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “M.LEZHA” SHPK                                               J76504013C 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 8,546,900 (tetë milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë). 

 

3) “RO-AL” SHPK          J61811001M 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 4,999,999 (katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

  

4) “BOLT” SHPK                         K91517011V 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    



  Vlera: 7,345,200 (shtatë milion e treqind e dyzetë e pesë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “BUNA” SHPK                 J61826501C 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,909,000 (pesë milion e nëntëqind e nëntë mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

6) “EMKO” SHPK          K61424016V 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,050,920 (gjashtë milion e pesëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

7) “ERALD” SHPK                J94625209A 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 8,860,700 (tetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

8) “ERZENI/SH” SHPK         J66902027T 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 7,527,500 (shtatë milion e pesëqind e njëzetë e shtatë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

  

9) “MUCA” SHPK                         K01421002H 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,837,200 (gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë e shtatë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

10) “MURATI D” SHPK                                               K42003004T 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,989,000 (gjashtë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë). 

 

11) “SHAGA” SHPK                J96822229J 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 7,105,250 (shtatë milion e njëqind e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

12)  “KLAME” SHPK                                                               K21518003F 

Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it 

 Vlera: 8,695,800 (tetë milion e gjashtwqind e nwntwdhjetw e pesw mijw e tetwqind) lekë(pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

 

 

 

 



 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1)  “KLAME” SHPK 

Arsyet e skualifikimit per “KLAME” SHPK 

 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2.2.2 seksioni 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaratë se, në dy balance të 

njëpasnjëshme (bilancet e viteve 2018, 2019 dhe 2020), ka apo jo raport negativ ndërmjet 

aktivit dhe pasivit. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se në 

përmbushje të këtij kriteri, ka paraqitur vetëm bilancet e vitit 2018 dhe 2020, të cilat nuk 

rezultojnë të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. 

 

   

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 
1) “RO-AL” SHPK          J61811001M 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 4,999,999 (katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) lekë (pa TVSH)  
2) “BUNA” SHPK                 J61826501C 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,909,000 (pesë milion e nëntëqind e nëntë mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

3)  “EMKO” SHPK          K61424016V 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,050,920 (gjashtë milion e pesëdhjetë mijë e nëntëqind e njëzetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 
 

4)  “IGLI SAND” SHPK            J94625209A 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,692,000 (gjashtë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “MUCA” SHPK                         K01421002H 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,837,200 (gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë e shtatë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

6)  “MURATI D” SHPK                                               K42003004T 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,989,000 (gjashtë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë) lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë). 

 
7) “SHAGA” SHPK                J96822229J 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    



  Vlera: 7,105,250 (shtatë milion e njëqind e pesë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

8) BOLT” SHPK                         K91517011V 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 7,345,200 (shtatë milion e treqind e dyzetë e pesë mijë e dyqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

9) “ERZENI/SH” SHPK         J66902027T 

        Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 7,527,500 (shtatë milion e pesëqind e njëzetë e shtatë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

  

 
10) “M.LEZHA” SHPK                                               J76504013C 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 8,546,900 (tetë milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë). 

 

11) “ERALD” SHPK                J94625209A 

  Emri i plotë i shoqërisë                    numri i NIPT-it    

  Vlera: 8,860,700 (tetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 
 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.11.2021 

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”. 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 

 


