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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

[Data: 09.09.2019]

Për: “ALSTEZO” SHA
Lagjia Kryengritja e Fierit,Fier
Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues

* * *

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur - Prokurim Elektronik, Marrëveshje kuadër me disa
operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: “Blerje pjesësh këmbimi për
automjete, për shërbime profilaktike” ndarë në tre lote, me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër:
115,046,684.20 (njëqind e pesëmbëdhjetë milion e dyzetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e
katër pikë njëzetë) Lekë pa TVSH, me numër reference të procedurës kryesore: REF-19841-04-26-2019,

Numri i referencës së Lotit II: REF-19847-04-26-2019.

- Përshkrim i shkurtër i kontratës së Lotit II “Blerje bateri për automjete” me fond limit të
marrëveshjes kuadër: 10,405,535.83 (dhjetë milion e katërqind e pesë mijë e pesëqind tridhjetë e
pesë pikë tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, me shumatore të çmimeve për njësi; 418,198.31
(katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë tridhjetë e një) lekë pa
TVSH; me afat të marrëveshjes kuadër për Lotin II: 24 (njëzet e katër) muaj dhe me afat kohor
për ekzekutimin: duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në
plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 06.05.2019, Nr. 18.

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) “ARBLEV” SHPK J72510467A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “ALKED KOPAÇI” PF K41510041C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 273,500 (dy qind e shtatëdhjetë e tre mijë e pesë qind) lekë
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(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “ALSTEZO” SHA J63208420N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 325,800 (tre qind e njëzet e pesë mijë e tetë qind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “KADIU” SHA J61817045K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 307,167 (tre qind e shtatë mijë e një qind e gjashtëdhjetë e
shtatë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) “KAPPA - OIL” SHPK J91402501L
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 298,100 (dy qind e nëntëdhjetë e tetë mijë një qind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

6) “RA-MI KOMPANI” SHPK L61327009F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 334,775 (tre qind e tridhjetë e katër mijë e shtatë qind e
shtatëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1) Arsyet e s’kualifikimit të “KAPPA - OIL” SHPK

Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të shtojcën 9
të DT-së, pasi nuk arriti të paraqesë katalogë/ broshurë të baterive, ku të përfshihen specifikimet
teknike të tyre të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara. Të gjithë dokumentat e hedhura, si pjesë
të ofertës dhe të emërtuara “Agim shqip”, “Nato bateri shqip 2019”, “passenger cars shqip 2019
pressok mark” nuk janë të lëshura nga kompanitë prodhuese, të deklaruara ne tabelën e përgjithshme të
ofertës teknike. Po ashtu, ky dokumentacion nuk është i përkthyer nga përkthyes zyrtarë dhe nuk është i
vërtetuar me origjinalin nga noteri publik.

2) Arsyet e s’kualifikimit të “ARBLEV” SHPK

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. Nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT.

3) Arsyet e skualifikimit “Kadiu” SHA:

Në zbatim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 544/2019 me datë 15.08.2019.

4) Arsyet e skualifikimit “Alked Kopaçi” PF:

Në zbatim të vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 544/2019 me datë 15.08.2019.
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* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë
të suksesshëm:

1) “ALSTEZO” SHA J63208420N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 325,800 (tre qind e njëzet e pesë mijë e tetë qind) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

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, menjëherë nga dita
e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2019

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë: 26.08.2019

Ankesa: Po;

Ka marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë 20.06.2019.

Kanë marrë përgjigje nga KPP në datë 15.08.2019

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

http://www.abp.gov.al

