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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE FIER 

 

        

Nr. ______ Prot.                                                                                        Fier, më 11.11.2022 

 

 

Lënda: Formulari i njoftimit paraprak të operatoreve ekonomike te sukseshem për proceduren me objekt 

“Blerje materiale elektrike per ndricim publik ne institucionet e Bashkise Fier”, 

Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik fitues, ku te gjitha kushtet jane te percaktuara, 

me afat 18 muaj, me burim financimi nga Buxheti i Ndermarrjes se Sherbimeve Publike Fier. 

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                         (për botim) 

 

 

Shtojca 12 

 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE FIER      

 

 

Data:  11.11.2022 

Drejtuar:   Operatorit ekonomik AA&P SHPK 

Adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.6, Rruga "Tanush Frasheri", Mbrapa Shkolles  

              "Mysine Kokalari", Pallati "B&K" konstruksion, Kati i trete ap.32. Kombinat, Tirane. 

 

 

NUIS L61713009Q 

                              

 

* * * 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur me mjete elektronike me objekt “Blerje materiale elektrike per 

ndricim publik ne institucionet e Bashkise Fier”.  

Marrëveshje Kuadër me 1 (një) operator ekonomik fitues – ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me 

afat 18 muaj. 
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Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-44278-10-03-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale elektrike per ndricim publik ne institucionet e 

Bashkise Fier”, me fond limit/vlera e pritshme e kontratave prej 27 143 062 (njezete e shtate milion e 

njeqind e dyzete e tre mije e gjashtedhjete e dy) lekë pa TVSH, me burim financimi nga Buxheti i 

Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Fier në perputhje me preventivat, sasitë, specifikimet teknike, 

termat e references dhe kushtet e përcaktuara në DST.  

Afati kohor per ekzekutimin e kontratës: 18 (tetembedhjete) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes 

kuadër. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [10 Tetor 2022], [Numri 139]. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

Me anë të kësaj bëjme me dije se, në këtë procedurë / lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

1-Operatori Ekonomik “AA&P” SHPK me NUIS L61713009Q. Vlera totale sipas formularit të ofertës 

është 21,326,200 (njëzet e një milion e treqind e njzetë e gjashtë mijë e dyqind) lekë pa TVSH dhe 

25,591,440 (njëzetë e pese milion e pesëqind e nëntëdhjetë e një mije e katërqind e dyzet )lekë me TVSH 

- afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 

 

2-Operatori Ekonomik “Adenis Kastrati” Person Fizik, me NUIS L51611004I. Vlera totale sipas 

formularit të ofertës është 22,450,000 (njëzetë e dy milion e katërqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

dhe 26,940,000 (njëzetë e gjashte milion e nentëqind dyzetë mije) lekë me TVSH - afati i dorëzimit sipas 

kërkesës së bërë. 

 

3-Operatori Ekonomik "ARTEO 2018" SHPK, me NUIS L82523203F. Vlera totale sipas formularit të 

ofertës është 24,397,400 (njëzetë e katër milion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind) lekë pa 

TVSH dhe 29,276,880 (njëzetë e nente milion e dyqind shtatëdhjetë e gjashte mije e tetëqind e tetedhjete 

)lekë me TVSH - afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 

 

4-Operatori Ekonomik  “EURO-ALB” SHPK, me NUIS K66613407H. Vlera totale sipas formularit të 

ofertës është 23,859,980 (njëzetë e tre milion e teteqind e pesedhjete e nente mije e nenteqind e tetedhjete 

)lekë pa TVSH. dhe 28,631,976.00 (njëzetë e tete milion e gjashteqind e tridhjete e nje mije e nenteqind e 

shtatedhjete e gjashte) lekë me TVSH - afati i dorëzimit sipas kërkesës së bërë. 
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5-Operatori Ekonomik “HEST” SHPK, me NUIS  L21527009H. Vlera totale sipas formularit të ofertës 

është 22,903,600 (njëzetë e Dy Milion e Nëntëqind e Tre Mijë e Gjashtëqind) lekë pa TVSH dhe  

27,484,320 (njëzetë e Kater Miljon e Katerqind e Tetedhjete e Kater Mije e Treqind e Njezete); 

 

6-Operatori Ekonomik  “VESA 2014”  SHPK, me NUIS L42612401O. Vlera totale sipas formularit të 

ofertës është 24,519,200 (njëzet e katër milion e pesëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë pa 

TVSH. 29,423,040.00 (Njezete e nete miljon e katerqind e njezet e tremije e dyzete); 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1.”Adenis Kastrati“ Person Fizik me numër NUIS-it L51611004I s’kualifikohet perkatesisht per 

arsyet si me poshte: 

Bazuar ne kriteret e vecanta për kualifikim përcaktuar ne DST; 2.3 KAPACITETI TEKNIK pikën 2.3.1 

gërma a dhe b ku për të provuar përvojën e mëpareshme vlera e kërkuar është jo më pak se 10,000,000 

lekë pa Tvsh, nga ana e operatorit bazuar në dokumentacionin e paraqitur ne SPE ne permbushje te ketij 

kriteri per te provuar përvojën e mëparshme faturat tatimore të shitjes arrijnë në vleren 7,472,522 leke pa 

tvsh. 

Mospërmbushja e ketij kriteri përbën shkak per skualifikim. 

Në përmbushje të kriterit të përcaktuar ne DST sipas shtojces 6, FORMULARI I SASISË DHE 

GRAFIKUT TË LËVRIMIT  (Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)si dhe  

 referuar shtojces 2 LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE (Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori 

ekonomik) paraqitur ne SPE nuk I jeni përmbajtur plotësimit të specifikimeve teknike dhe sasive te 

kerkuara perkatesisht  për zërat e ofertës nr.rendor 85 dhe 86 , 

Përkatësisht : 

Nr.85- është kërkuar zëri( Përcjellës PVCR2-500 5-60*c,ø 10 (300 blu +300 kaf +300 verdhë ) sasia 900 

ml dhe nga ju është paraqitur oferta për këtë numër rendor 85-(Percjellës PVCR2-500 5-60*c,ø 

1x2.5mm2 (5000 blu+ 2000 kafe/2000 e kuqe / 2000 e zeze +4000 të verdhë) 900ml. 

Nr.86-është kerkuar Përcjellës PVCR2-500 5-60*c,ø 1x2.5mm2 (5000 blu+ 2000 kafe/2000 e kuqe / 

2000 e zezë +4000 të verdhë) sasia 15000 ml nga ju është paraqitur për këtë numër rendor  

Nr.86- Percjellës PVCR2-500 5-60*c,ø 10 (300 blu +300 kaf +300 verdhë ) 15000 ml. 

Devijimet nga kërkesat e specifikuara në DST për zërat e ofertës si më lartë përbejnë shkak për 

skualifikimin e saj. 

Sa me larte OE Adenis Kastrati Person Fizik nuk eshte konform ligjit. 

 

 

2. "ARTEO 2018" SHPK, me numër NUIS-it  L82523203F 

 s’kualifikohet perkatesisht per arsyet si me poshte: 

Ne permbushje te kriterit te percaktuar ne DST sipas shtojcës 6, FORMULARI I SASISË DHE 

GRAFIKUT TË LËVRIMIT  (Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)si dhe  

 referuar shtojcës 2 LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE (Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori 

ekonomik) paraqitur në SPE nga ana juaj nuk I jeni përmbajtur kërkesave të specifikuara në DST në 

lidhje me zërat dhe sasite e kërkuara. 

Përkatësisht përmbajnë devijime zërat si më poshtë: 

 

Nr. Emertimi i materialeve Njësia Sasia e 

kerkuar 

ne DST 

Zeri I ofertuar/Sasia e Ofertuar 
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15 Automat Mag-termik diferencial 

Id=0.03A, 2P 40/A/380V AC 

cope 70 50 

17 Automat Mag-termik diferencial 

Id=0.03A, 4P 63/A/380V AC 

cope 60 50 

37 Kabëll FROR 2x1.5 mm 450-750V 

CEI 

ml 5000 Nuk është ofertuar si zë 

66 Llampa LED AC175-265V,E27, 40w, 

6400k3480lm 

cope 1000 Llampa LED AC 90-265V,E27, 

40w, 6500k3480lm 

68 Llampe LED 7wGU10 4000K cope 100 50 

79 Ndricues led tavanor (I kompletuar 

me bazament të montuar) me driver 

3600lm 40w-48w 20 000ore, 6500k 

60x60 CRI˃80 30-42V 110* 

cope 600 Ndricues led tavanor (I 

kompletuar me bazament të 

montuar) me driver 3600lm 40w-

48w 20 000ore, 6400k 60x60 

CRI˃80 30-42V 

81 Ndricues tavanor LED 24w (pllafon 

rrethor ) 6500k IP44-65 

cope 200 Ndricues tavanor LED 24w 

 Zë i shtuar nga operatori (në 

ofertën e operatorit) 

   

102 Llamp gu10 7 W LED 4000k cope 50  

 Zëra të hequr nga operatori (sipas 

shtojcës 6) 

   

37 Kabëll FROR 2x1.5 mm 450-750V 

CEI 

ml 5000  

 

Këto arsye përbëjnë shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik AA&P SHPK me 

NUIS-it L61713009Q, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 21,326,200 (njëzet e një 

milion e treqind e njzetë e gjashtë mijë e dyqind) lekë pa TVSH dhe 25,591,440 (njëzet e pese milion e 

pesëqind e nëntëdhjetë e një mije e katërqind e dyzet ), është identifikuar si oferta 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 

_______________________ 

Ludovik TARAJ 

 

 


