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Nr. ______ Prot.                                    Patos më, ___.05.2022 

 

ALBPETROL SHA PATOS  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 18.05.2022 

Nga: “Albpetrol “sha - Patos 

Drejtuar: “SI & CO COMPANY” sh.p.k.  

Adresa: TIRANE, Rruga “Qemal Stafa”, Ndertesa Nr.pasurie 3/252-N7, ZK.8140, dyqani D-07 

NUIS L21420002F 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur me mjete elektronike. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-25787-04-20-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:“ Blerje goma automjetesh” 

Kohezgjatja e kontrates është 30 ditë  nga data e lidhjes së kontratës. 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 53 datë 26 Prill 2022. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.    

 

Me anë të këtij njoftimi ju informojmë se, në këtë Procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “SPARKLE 32” shpk me NUIS L51327014R, me vlerë oferte në total 

10,336,000 lekë (pa TVSH). 

2. Operatori ekonomik “AUTO STAR ALBANIA” shpk me NUIS J620223007G, me vlerë oferte 

në total 12,000,000  leke (pa TVSH).  

3. Operatori ekonomik “SI & CO COMPANY” shpk me NUIS L21420002F, me vlerë oferte në 

total 12,402,000 leke (pa TVSH). 

4. Operatori ekonomik “ANDI HAMO” pf me NUIS K76926201W, me vlerë oferte në total 

12,499,583  leke (pa TVSH). 

 

 

*  *  * 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 Operatori ekonomik “SPARKLE 32” shpk me NUIS L51327014R për arsyet e mëposhtme: 

 

- Rezulton se nuk permbushet kriteri i percaktuar ne Dokumentat e tenderit, pika pika 2.3 

“Kapaciteti Teknik” nen pika 2.3.1, ku percaktohet se: “Furnizime te mëparshme të ngjashme 

në një vlerë jo me te vogel se: 40 % e fondit limit objekt prokurimi, të realizuara gjatë tre viteve 
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të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës” pasi faturat e paraqitura dhe 

dokumentacioni per te vertetuar furnizime te ngjashme eshte ne nje vlere me te vogel se 40 % 

e fondit limit. 

 

Katalogët e paraqitur nuk jane te perkthyer dhe te noterizuar pjesa e specifike te katalogut/skedës 

teknike ku jepen karakteristikat e mallit qe ofertohet ne kundershtim me Dokumentat e Tenderit,  

pika 2.3 “Kapaciteti Teknik” nen pika 2.3.2 ku percaktohet se “Katalogë/skeda teknike te 

permbaje karakteristikat teknike te artikujve qe jane objekt i prokurimit për gomat si më sipër 

me qellim qe Autoriteti Kontraktor te gjykoje nese malli i ofruar ploteson kerkesat teknike te 

percaktuara ne dokumentat e tenderit. Ne katalogun/et/skedat e paraqitur te shenohen ne menyre 

te dukshme te gjitha llojet e gomave te kerkuara nga AK. (Pjeset specifike te katalogut/skedës 

teknike ku jepen karakteristikat e mallit qe ofertohet nqs nuk jane ne gjuhen shqipe te perkthehen 

ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen)”. 

 

 Operatori ekonomik “AUTO STAR ALBANIA” shpk me NUIS J620223007G për arsyet e 

mëposhtme: 

- Nga shqyrtimi i Katalogëve te paraqitur rezulton se eshte perkthyer dhe noterizuar vetem per 

specifikimet e 5 modeleve te autogomave te kerkuara, ndersa per modelet e tjera te gomave nuk 

ka paraqitur katalog te perkthyer dhe te noterizuar pjesa e specifike te katalogut/skedës teknike 

ku jepen karakteristikat e mallit qe ofertohet, ne kundershtim me Dokumentat e Tenderit,  pika 

2.3 “Kapaciteti Teknik” nen pika 2.3.2 ku percaktohet se “Katalogë/skeda teknike te permbaje 

karakteristikat teknike te artikujve qe jane objekt i prokurimit për gomat si më sipër me qellim 

qe Autoriteti Kontraktor te gjykoje nese malli i ofruar ploteson kerkesat teknike te percaktuara 

ne dokumentat e tenderit. Ne katalogun/et/skedat e paraqitur te shenohen ne menyre te dukshme 

te gjitha llojet e gomave te kerkuara nga AK. (Pjeset specifike te katalogut/skedës teknike ku 

jepen karakteristikat e mallit qe ofertohet nqs nuk jane ne gjuhen shqipe te perkthehen ne gjuhen 

shqipe dhe te noterizohen)”. 

- Rezulton se eshte paraqitur autorizim distributori, por nuk eshte paraqitur asnje lidhje midis 

distributorit dhe prodhuesit te gomave, kjo ne kundershtim me: Dokumentat e Tenderit, pika 

2.3 “Kapaciteti Teknik” nen pika 2.3.3 ku percaktohet se “......... Ne rastin e distributorit te 

autorizuar te paraqitet edhe dokumenti qe verteton lidhjen e distributorit te autorizuar me 

firmen prodhuese. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: tel, fax, 

email, ëebsite, kjo e nevojshme per AK ne rast verifikimi nga ana e tij”.  

- Rezulton se ```````  `uuuuuuuubbb    2132t65 

 

 Operatori ekonomik “ANDI HAMO” pf me NUIS K76926201W për arsyet e mëposhtme: 

- Katalogët e paraqitur nuk jane te perkthyer dhe te noterizuar pjesa e specifike te 

katalogut/skedës teknike ku jepen karakteristikat e mallit qe ofertohet ne kundershtim me 

Dokumentat e Tenderit,  pika 2.3 “Kapaciteti Teknik” nen pika 2.3.2 ku percaktohet se 

“Katalogë/skeda teknike te permbaje karakteristikat teknike te artikujve qe jane objekt i 

prokurimit për gomat si më sipër me qellim qe Autoriteti Kontraktor te gjykoje nese malli i 
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ofruar ploteson kerkesat teknike te percaktuara ne dokumentat e tenderit. Ne 

katalogun/et/skedat e paraqitur te shenohen ne menyre te dukshme te gjitha llojet e gomave te 

kerkuara nga AK. (Pjeset specifike te katalogut/skedës teknike ku jepen karakteristikat e mallit 

qe ofertohet nqs nuk jane ne gjuhen shqipe te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen)”. 

 

- Nuk eshte paraqitur autorizim prodhuesi ose distributor per mallrat e kerkuara ne kundershtim 

me Dokumentat e Tenderit, pika 2.3 “Kapaciteti Teknik” nen pika 2.3.3 ku percaktohet se 

“Operatori ekonomik duhet te paraqes autorizim prodhuesi ose distributori per mallrat e 

kerkuara. (nese jane disa prodhues ose distributor autorizimi duhet te paraqitet nga secili prej 

tyre) Ne rastin e distributorit te autorizuar te paraqitet edhe dokumenti qe verteton lidhjen e 

distributorit te autorizuar me firmen prodhuese. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota 

te prodhuesit si: tel, fax, email, website, kjo e nevojshme per AK ne rast verifikimi nga ana e 

tij”. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “SI & CO COMPANY” 

sh.p.k., adresa: TIRANE, Rruga “Qemal Stafa”, Ndertesa Nr. pasurie 3/252-N7, ZK.8140, dyqani 

D-07, me NIUS L21420002F, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 12,402,000 (dymbëdhjetë 

milion e katërqind e dy mije) lekë pa TVSH, është identifikuar si Oferte 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”. 

  

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Klejdi CENMURATI 

 

 

 


