
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                                                                                  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  

 

 

05.01.2022 

 

Për: “KRIJON” SHPK  

Adresa: Tirane Farke FARKE Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044 

 

* * * 

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

laboratori për Inspektoriatin Shtetëror Teknik dhe Industrial”, me fond limit: 12.200.000 

(dymbedhjetë milion e dyqindmijë) Lekë (pa TVSH) dhe nr REF-07231-10-05-2021.  

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 11.10.2021, Nr.148.  

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) “Almedical” SHPK                                                                                  K21511002I 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

     Vlera: 10,800,000 (dhjetë milion e tetetëqindmijë) lekë (pa TVSH)                                                       

2)    “Euro Med” SHPK                                                                                  K71718012P      

        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 11,800,000 (njëmbëdhjetë milion  e tetëqindmijë) lekë (pa TVSH)                                                   

3)  “ISOMETRIC” SHPK L92207009A   

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)                           

   4)  “Krijon” SHPK                                                                               K12023001A  

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 7,970,000  (shtatë milion e nëntëqind e shtatëdhjetëmijë) lekë (pa TVSH)                                              

5) “LIGUS“ SHPK   L51523001S      

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 11,400,000  (njëmbëdhjetë milion e katerqindmijë) lekë (pa TVSH)                                              

6) “MEDFAU” SHPK   J93610823R      

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  



 Vlera: 9,498,987.50  (nëntëmilion e katërqind e nëntëdhjetetetë mije e nënteqind e 

tetëdhjeteshtate pike pesedhjete) lekë (pa TVSH). 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 
1. “ISOMETRIC ” SHPK me oferte ekonomike 0 leke pa tvsh 

 OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST.  

 OE nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

2. “LIGUS” SHPK me oferte ekonomike 11,400,000  leke pa tvsh                                                                                                                                 

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

të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2018. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme të kryera 

gjatë 3 viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 

40% e vlerës së fondit limit. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton 

se, dëshmitë nuk janë për shërbime të mëparshme të ngjashme me objektin e prokurimit. 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1. “KRIJON” SHPK                                                                                K12023001A  

         

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

        Vlera: 7,970,000  (shtatë milion e nëntëqind e shtatëdhjetëmijë) lekë (pa TVSH)                                        

 

2. “MEDFAU” SHPK   ̀                                                                                  J93610823R   

   

       Emri i plotë i shoqërisë                            numri NIPT-it  

       Vlera: 9,498,987.50  (nëntëmilion e katërqind e nëntëdhjetetetë mije e nënteqind e      

tetëdhjeteshtate pike pesedhjete) lekë (pa TVSH). 

 

3. “ALMEDICAL” SHPK                                                                                  K21511002I 

        

        Emri i plotë i shoqërisë                             numri i NIPT-it  

        Vlera: 10,800,000 (dhjetë milion e tetetëqindmijë) lekë (pa TVSH)                                                 

 

4. ’’ EURO MED” SHPK                                                                                  K71718012P      

 

         Emri i plotë i shoqërisë                  numri i  NIPT-it  

         Vlera: 11,800,000 (njëmbëdhjetë milion  e tetëqindmijë) lekë (pa TVSH)                                                   
 

5. Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.12.2021 

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 


