
 

 

 
 

 

 

 

 

R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

  BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                                                         

            

          [13.01.2022] 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR   

Drejtuar: 

1.Operatorit ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP” sh.p.k 

 

Adresa: Tirane Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri tek tregu Çam, Kati i pare, Njesia 

Administrative nr.10. 

 

2.  Operatorit ekonomik “INPLY” sh.p.k 

 

Adresa: Tirane Kashar Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion, Apartamenti 

13. 

 

3.  Operatorit ekonomik “START CO” sh.p.k 

 

Adresa: Tirane Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, Kati 1. 

 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit:Procedurë e hapur (marrëveshje kuadër) 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale ndriçimi”. Materialet e ndricimit  jane te 

domosdoshme për Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tiranë  e cila  ka per detyre te plotesoje 

kerkesat/ nevojat e institucionit  per te patur kushte te pershtatshme pune . 

 

Nr e references se procedures: REF-12281-11-19-2021 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike NR 171 DT 

01.12.2021. 

 



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.Operatori ekonomik ”ALBA LIGHT ” shpk                     NUIS L41307038I 

  

 

Vlera e ofruar pa tvsh është 9,900,000 (Nëntë milion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh. 

 

2.Operatori ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP” Shpk  

NUIS L72230026K 

  

 

Vlera  e ofruar pa tvsh është 11,874,070 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër 

mijë e shtatëdhjetë)  lekë pa tvsh. 

 

3.Operatori ekonomik “INPLY”, sh.p.k    NUIS L51503032Q 

  

 

Vlera  e ofruar pa tvsh është 12,283,840 (dymbëdhjetë milion e dyqind e tëtëdhjetë e tre mijë 

e tetëqind e dyzetë) lekë pa tvsh. 

 

4. Operatori ekonomik “START CO” sh.p.k                             NUIS L11614001S 

 

Vlera  e ofruar pa tvsh është 12,147,800 (dymbëdhjetë milion e njëqind e dyzetë e shtatë mijë 

e tetëqind) lekë pa tvsh. 

 

Është s’kualifikuar Operatori ekonomik i mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik  ”ALBA LIGHT ” shpk                   NUIS L41307038I  

 

Për arsyet e mëposhtme: 

1. Operatori ekonomik “ALBA LIGHT” shpk, nuk plotëson pikën 2.3.4 të kritereve të 

veçanta të kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi nga kompanitë Relco dhe 

DLU të deklaruara në ofertën teknike, gjithashtu Autorizimi nga kompania Ledvance për 

Albaelettrica nuk është paraqitur në gjuhën e ofertës.  

2. Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.5 të kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi 

nuk ka paraqitur certifikate CE për produktet ne nr rendor: 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 

26 dhe nuk ka paraqitur certifikate ose raport testimi për të vërtetuar përputhshmërinë e 



produkteve 1,14,15,22,23,24,25,26 me SSH IEC 60898 ose ekuivalente, 2,4,39 me SSH IEC 

60884 ose ekuivalente, 3,5,36,37,38,40 me SSH EN 60669 ose ekuivalente, 32, 33, 34 me 

SSH EN 50575 ose ekuivalente.  

3. Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 2.3.6 të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi 

produktet 6,7, 13, 20, 35, 50 nuk përputhen me specifikimet teknike, konkretisht produktet 6 

dhe 7 janë kërkuar izolant 0.15*15*10mm dhe 0.15*19*25mm dhe janë ofertuar 

0.13*15*10mm dhe 0.13*19*25mm. Produkti 13 është kërkuar llampë 65W dhe është ofertuar 

llampe 50W. Produkti 20 është kërkuar llampë halogjene 60W dhe është ofertuar llampë LED 

12W. Produkti 35 është kërkuar llampë 20W dhe është ofertuar llampë 12W. Produkti 50 është 

kërkuar panel inkaso rrethor 20W dhe është ofertuar panel inkaso katror 12W. Për produktet 

21 dhe 28 nuk është paraqitur asnjë katalog. Për produktin 41 nuk është paraqitur katalog, por 

një foto nga një ilustrim për montimin e prizave. 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 92 pika 3 të Ligjit 

Nr. 162, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin publik” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Neni 82 pika 2, konkludon njëzëri 

se, oferta e Operatorit ekonomik “Alba Light” shpk, nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, 

duke e shpallur ofertë të pavlefshme. 

*  *  * 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1.Operatori ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP” Shpk  

NUIS L72230026K  

  

Vlera  e ofruar pa tvsh është 11,874,070 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër 

mijë e shtatëdhjetë)  lekë pa tvsh. 

 

2.Operatori ekonomik “INPLY”, sh.p.k    NUIS L51503032Q 

  

 

Vlera  e ofruar pa tvsh është 12,283,840 (dymbëdhjetë milion e dyqind e tëtëdhjetë e tre mijë 

e tetëqind e dyzetë) lekë pa tvsh. 

 

3. Operatori ekonomik “START CO” sh.p.k                             NUIS L11614001S 

 

Vlera  e ofruar pa tvsh është 12,147,800 (Dymbëdhjetë milion e njëqind e dyzetë e shtatë mijë 

e tetëqind) lekë pa tvsh. 

 

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”. 

 



 


