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MINISTRIA E BRENDSHME 

 AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

13.12.2022 

 

Për:  “RO_AL” SH.P.K 
Adresa: Tirane Kashar Kashar Km.8 Autostrada Tirane-Durres 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër me  disa 

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Procedurë e hapur  ”, nëpërmjet 

marrëveshjes kuadër, me disa operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara , me 

objekt “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash e ndarë në 5 (pesë) lote. me fond të 

përgjithshëm: 12,520,666 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e njëzetë mijë e gjashëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.  me nr  kryesore  te REF-48744-11-07-2022. 

 

 Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I. “Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash 

për  MB”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 1,987,660 (një milion e nëntëqind e tetëdhjetë 

e shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH). me nr. REF-48747-11-07-2022.  
 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 14.11.2022, Nr.154 

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)   “RO_AL” SH.P.K                            J 61811001 M                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1.099.100 ((një milion e nentedhjete e nente mijë e njëqind ) lekë pa TVSH (me   numra 

dhe fjalë) 

 

2)   “BOLT” SH.P.K                            K 91517011 V 

        Emri i plotë i shoqërisë                                                                                 numri i NIPT-it 
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Vlera: 1.754.000 (një milion e shtateqind e pesedhjetë e katër mijë) lekë pa TVSH (me   numra 

dhe fjalë) 

 

3)   “BUNA” SH.P.K                            J 61826501 C        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.287.250 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e pesedhjetë) lekë pa 

TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

4)   “ERALD” SH.P.K                            J74517205 P        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.540.000 (një milion e peseqind e dyzetë mijë)) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

 

5)   “ERZENI-SH” SH.P.K                            J 66902027 T        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 

 

Vlera: 1.472.200 (një milion e katerqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

6)   “MUÇA” SH.P.K                            K 01421002 H        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.212.000 (nje milion e dyqind e dymbedhjete  mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

7)   “SHAGA” SH.P.K                            J 96822229 J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.976.400 (një milion e nentëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e katerqind) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

 

8)   “MAX ARREDO GROUP” SH.P.K                            M 12201501U 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.845.560 (një milion e njëqind e pesëdhjete e tetë mijë e tetëqind e shtatedhjete e gjashte) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatorët ekonomik si më poshtë: 

     

1)   “MAX ARREDO GROUP” SH.P.K                            M 12201501U 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.845.560 (një milion e njëqind e pesëdhjete e tetë mijë e tetëqind e shtatedhjete e gjashte) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
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Arsyet e skualifikimit të OE “ MAX ARREDO GROUP” SH.P.K 

                                       

 OE nuk plotëson kriterin kumulativ. ( Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, 

duhet të ketë kapacitetet teknike sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku), 

nënpika 3 të seksionit 2.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi është ofertues në 4 (katër) 

lote dhe ka paraqitur 2 (dy) mjete 

 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)   “RO_AL” SH.P.K                            J 61811001 M                                                                            

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1.099.100 ((një milion e nentedhjete e nente mijë e njëqind ) lekë pa TVSH (me   numra 

dhe fjalë) 

 

2)   “BOLT” SH.P.K                            K 91517011 V 

        Emri i plotë i shoqërisë                                                                                 numri i NIPT-it 

 

Vlera: 1.754.000 (një milion e shtateqind e pesedhjetë e katër mijë) lekë pa TVSH (me   numra 

dhe fjalë) 

 

3)   “BUNA” SH.P.K                            J 61826501 C        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.287.250 (një milion e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e pesedhjetë) lekë pa 

TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

4)   “ERALD” SH.P.K                            J74517205 P        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 

 

Vlera: 1.540.000 (një milion e peseqind e dyzetë mijë)) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

5)   “ERZENI-SH” SH.P.K                            J 66902027 T        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 

 

Vlera: 1.472.200 (një milion e katerqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

6)   “MUÇA” SH.P.K                            K 01421002 H        

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
 

Vlera: 1.212.000 (nje milion e dyqind e dymbedhjete  mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

7)   “SHAGA” SH.P.K                            J 96822229 J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                  numri i NIPT-it 
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Vlera: 1.976.400 (një milion e nentëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e katerqind) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 
 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.11.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: JO 

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 
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