
 

     

 MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2020          

                                                       
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data: 04.12.2020] 
 

Për: “TOP-OIL"  SHA 

Adresa: Dibër, Peshkopi 
                                                          

* * * 
 

Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” - Mallra - Marrëveshje kuadër me disa operatorë 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje pjesë këmbimi për 

automjete, për shërbime profilaktike” ndarë në 3 lote, me fond të përgjithshëm: 79,471,429 

(shtatëdhjetë e nëntë milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind e njëzet e nëntë) Lekë 

(pa TVSH), me numër reference: REF-75112-10-13-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti III “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues 

motori”, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 16,091,890 (gjashtëmbëdhjetë milion e 

nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë) Lekë (pa TVSH) dhe me nr. REF-75118-10-13-

2020 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave 

sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj të lidhjes së 

Marrëveshjes Kuadër. 
 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike datë 19.10.2020, Nr.89. 

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) “ALSTEZO" SHA                   J63208420N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 11,738,500 ( njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind) Lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

2) “AUTO MANOKU" SHA      K92128001N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 11,263,700 ( njëmbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind) 

Lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

 

 



3) “B&A-02"  SHA        K21720007H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 10,791,250 ( dhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëdhjetë)          

Lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

4) “EXIMOL" SHA       K91715006E 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 13,981,000 ( trembëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e një mijë ) Lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

5) “KAPPA- OIL" SHA     J91402501L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 10,835,500 ( dhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind) Lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

6) “TOP-OIL"  SHA       K16604717F 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 9,146,700 ( nëntë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e shtatëqind ) Lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë). 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 “ALSTEZO" SHA 

1. Arsyeja e skualifikimit për “ALSTEZO" SHA 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2, pikën 1, gërma “a” të 

kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos paraqitur Formularin 

e ofertës sipas Shtojcës 1 . Si pjesë të ofertës ofertuesi rezulton të ketë dorëzuar ne SPE 

dokumentin e emërtuar: “FOR VAJ06112020104756.PDF”.., dokument në të cilin nuk janë 

deklarimet sipas Shtojës 1 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] FORMULARI 

I OFERTËS EKONOMIKE” të dokumentave të tenderit të kësaj procedure prokurimi. 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2 kriteret e veçanta të 

kualifikimit, pika 1, gërma “c”, pasi nuk arriti të paraqesë deklaratë mbi përmbushjen e 

specifikimeve teknike, sipas shtojcës 6. Në SPE rezulton te jetë hedhur dokumenti i emërtuar 

”DEKLARATE STANDARTE”, ku në faqen e 3(tretë) të këtij dokumenti rezulton të jetë i 

deklarata e emërtuar: ”Deklaratë për përmbushjen e  specifikimeve teknike” por në përmbajtje 

të dokumentit nuk rezultojnë të jenë deklarimet sipas shtojcës 6 të DT. 

 

 “AUTO MANOKU" SHA 
 

2. Arsyeja e skualifikimit për “AUTO MANOKU" SHA 

 

Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 9, gërma b, pasi nuk arriti të paraqesë Fletë-analizë për artikullin 1., vaj motori për 

automjete, “SEA 5W-30”. 



 

 “B&A-02" SHA 

3. Arsyeja e skualifikimit për “B&A-02" SHA 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 9, gërma b, pasi nuk arriti të paraqesë Fletë-analizë për artikullin AdBlu. Në SPE rezulton 

te jetë hedhur dokumenti i emërtuar ” RAPORT_ANALIZE_ADBLUE”, ku në faqen e 3(tretë) 

të këtij dokumenti, dokument i përkëthyer në gjuhën shqipe , rezulton të jetë Skedë teknike 

dhe jo Fletë-analizë e cila duhet të jetë marrë jo më herët se 60 ditë nga data e zhvillimit të 

procedurës sipas kushteve të përcaktuara në  DT. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 4, gërmën b), pasi nuk arriti të paraqesë Listëpagesat  (E-Sig 025) të konfirmuara nga 

Administrata Tatimore për periudhën 3 mujore (korrik 2020 – shtator 2020).  

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kritereve të Përgjithshme 

të Pranimit/Kualifikimit, në zbatim të nenit 45 të ligjit “Për prokurimet publike”, në 

përmbushje të plotësimit të kritereve të përgjithshme të DST.  Ofertuesi “B&A-02"  SHA në 

vetë deklarimin sipas Shtojcës 8, nuk ka deklaruar të dhënat për të gjithë,  personat në cilësinë 

e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka 

kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda shoqërisë.  

Në SPE është paraqitur dokumenti i emërtuar ” SHTOJCA_8_DEKLARATE_MBI_ 

PERMBUSHJENE_KRITEREEVE_TE _PERGJITHSHME”,ku rezulton të jenë deklararuar 

të dhënat vetëm për administratorin e shoqërisë A.G. Referuar ekstraktit të regjistrit tregëtar të 

shoqërisë përveç administratorit të shoqërisë duhet të ishin deklaruar të dhënat edhe për 

anëtarët e këshillit mbikqyrës të shoqërisë. 

 

 “EXIMOL" SHA 

4. Arsyeja e skualifikimit për “EXIMOL" SHA 

 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në seksionin 2.3 të kapacitetit teknik, 

pika 9, gërma b, pasi nuk arriti të paraqesë Fletë-analizë për artikullin AdBlu. 

Në SPE rezultonte jetë hedhur dokumenti i emërtuar “Analiza_ per_ Agjensine_e _Blerjeve 

_te_ Perqendruara.Mostrat”,  ku në faqen e 5(pestë) të këtij dokumenti, dokument i përkëthyer 

në gjuhën shqipe , rezulton të jetë certifikatë cilësie e datës 14.08.2019 dhe jo Fletë-analizë e 

cila duhet të jetë marrë jo më herët se 60 ditë nga data e zhvillimit të procedurës sipas kushteve 

të përcaktuara në  DT. 

 Operatori ekonomik është në kushtet e nenit 45 të Ligjit 9643  datë 20.11.2006 ”Për prokurimin 

publik” i ndryshuar, pasi pas verifikimeve në Regjistrin Elektronik të  Gjendjes Gjyqësore si 

dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve rezultoi se një prej Anëtarëve të Këshillit 

Mbikqyrës të shoqërisë Z. H.E rezulton të ketë qenë i dënuar për një nga veprat penale të 

përcaktuara në nenin 45 të LPP, konkretisht për veprën penale të falsifikimit të dokumentave. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomik të suksesshëm: 

 

1) “TOP-OIL"  SHA                                 Renditur i pari 

            Vlera: 9,146,700 Lekë (pa TVSH)  



 

2) “KAPPA- OIL" SHA                                      Renditur i dyti 

            Vlera: 10,835,500 Lekë (pa TVSH) 
 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 

042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen 

kuadër. 
 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.11.2020;  

Ankesa: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

  DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


