
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2020            

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  “2 N”  SHPK  

Adresa: Tiranë, Paskuqan, Lagjia “Paskuqan Fushë”, Rruga “Demokracia”, Pallati nr.2, Kati i 

parë.  

* * * 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kërkesë për propozim-Shërbime”- Marrëveshje Kuadër me 

me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: "Shërbimi 

Mirëmbajtje Objekti Ndërtimor, për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave", me fond të 

marrëveshjes kuadër në vlerën prej: 3.117.320 (tre milion e njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e 

treqind e njëzet)  lekë pa TVSH me nr. REF-81214-12-06-2020 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit 12 (dymbëdhjet) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 14.12.2020, Nr. 119 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

1) “2 N”  SHPK      L31615017L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 1,809,170 ( një milion e tetëqind e nëntë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “MENI” SHPK      J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,097,200 ( dy milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e dyqind ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

3) “NIKA” SHPK      J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,115,900 ( dy milion e njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e nëntëqind) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “VOLANA KONSTRUKSION” SHPK  K26330202E 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 2,494,900 ( dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “ALTEC” SHPK      K57923807W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 2,556,900 ( dy milion e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind ) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 
 

Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1) “ALTEC” SHPK      K57923807W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “ALTEC” SHPK 

 Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.2, të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pika 2, 

Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, 

listë me emrat dhe profesionet/zanatet e kërkuara për punonjësit. Po ashtu nuk paraqiti leje 

drejtimi, për të paktën 1 (një) prej punonjësve.. 

 Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.3, të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pika 2, 

Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, 

të vlefshme, Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve rrugore, për automjetin me targa 

AA270CP. Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve rrugore e paraqitur, për këtë mjet, 

ka mbaruar afatin e vlefshmërise me datë 15.11.2020. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: Operatori ekonomik: “2 N”  SHPK me nr. NIPT L31615017L dhe me 

vlere të ofertuar: 1,809,170 (një milion e tetëqind e nëntë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë 

(pa TVSH)  me adresë: Tiranë, Paskuqan, Lagjia “Paskuqan Fushë”, Rruga “Demokracia”, Pallati 

nr.2, Kati i parë.  

 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 23.12.2020 

 

Ankesa: JO 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

  


