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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më
___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data: 09.07.2019]

Për: “GAJD Company” SHPK
Rruga Fushë -Tepelenë, Zone Kadastrale Nr.3574, Nr.Pasurie 8/22, Tepelenë.
Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Mallra - Loti I “Blerje goma për automjete”-
Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat
të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj.

Numri i referencës së Lotit I: REF-19843-04-26-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Blerje goma për automjete” me fond limit të
marrëveshjes kuadër: 38,007,940.42 (tridhjetë e tetë milion e shtatëmijë e nëntëqind e dyzetë
pikë dyzetë e dy) lekë pa TVSH, me shumatore limit të çmimeve për njësi 2,250,331.25 (dy
milion e dyqind e pesëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e një pikë njëzet e pesë) lekë pa TVSH;
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
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Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “KLOSI –R COMPANY” PF L72120030I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 1,041,000 (një milion dyzet e një mijë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “C.A.A” SHPK K71520008O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 1,196,500 (një million një qind e nëntëdhjetë e gjashtë
mijë e pesë qind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “GAJD COMPANY” SHPK” SHPK K79631501Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 2,160,400 (dy milion një qind e gjashtëdhjetë mijë e
katër qind) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

 Arsyet e s’kualifikimit të “ARBLEV” SHPK.
1. Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DT.

 Arsyet e s’kualifikimit të “C.A.A” SHPK.
1. Ofertuesi nuk arriti të paraqesë dokumentacion provues për elementet e vecanta të ofertës e

ekonomike e cila rezultoi anomalisht e ulët, vlerësuar sipas nenit 56 të LPP-së, të kërkuar me
shkresën me numër 1020 prot., datë 06.06.2019, kjo dërguar edhe me mesazh në sistemin
elektronik

 Arsyet e s’kualifikimit të “KLOSI –R COMPANY” SHPK
1. Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën d) të të seksionit 2 (Kriteret e

veçanta të kualifikimit), pasi nuk arriti të konfirmojë shlyerjen e të gjitha detyrimeve të
maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është
i regjistruar në Shqipëri. Në dokumentin e hedhur, si pjesë të ofertës dhe të emërtuar
“Vërtetim OSHEE 16.05.2019” me numër 4528 prot., datë 16.05.2019 – vertim debie të
lëshuar nga operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, në përmbajtjen e të cilës citohet
se: “…Bazuar në deklarimet e deklaruesit (përfaqësuesit ligjor) z. Ramazan Rami,
vertetojmë se kërkuesi “KLOSI –R COMPANY” SHPK nga verifikimet e kryera.......”.

Nga verifiket e kryera në ekstraktin e regjistrit tregëtar të OE “KLOSI –R COMPANY”
SHPK me numër NIPTI L72120030I, rezulton se përfaqësues ligjor i këtij operatori
ekonomik, duke filluar nga data 05.03.2019, është Z. Riza Sulaj dhe jo Z. Ramazan Rami.
Pra vertetimi i OSHEE me numër 4528 prot., datë 16.05.2019 – vertetim debie, nuk vertëton
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shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka
operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri pasi bazohet në deklarimet e një
përsoni i cili rezulton të mos jetë përfaqësues ligjor i kësaj kompanie.

2. 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 gomave, ku të
përfshihen specifikimet teknike të tyre të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuara.
Dokumenti i hedhur, si pjesë të ofertës dhe i emërtuar “Fragmente katalogu të noterizuara ”,
gjithsej 46(dyzetë e gjashtë) faqe, përmban pjesë në gjuhën angleze të katalogjeve “SEHA”;
“HABILEAD”; KAPSEN PCR”; “TAITONG TBR; “NEXEN”;“KAPASEN TBR” dhe
“YUHUASHENG RUBBER” nga të cilët rezultojnë se janë në gjuhën shqipe, vetëm me
vulën e njomë të Noterit Publik, por të panënshkruara nga përkthyesi zyrtar, 2(dy) faqe dhe
konkretisht faqja e 44(dyzetë e katërt) dhe e 45(dyzetë e pestë) e këtij dokumenti, të cilat
rezultojnë të jenë përkthime në gjuhën shqipe të fragmenteve nga katalogu: “TAITONG
TBR” “NEXEN”; “KAPASEN TBR” dhe “YUHUASHENG RUBBER”, pra mungon vula e
njomë e noterit publik dhe nënshkrimi i përkthyeses për katalogët në shqip “SEHA”;
“HABILEAD”; KAPSEN PCR”. Pavarësisht se, në faqen e 46(dyzetë e gjashtë) të këtij
dokumenti rezulton të jetë “Vertim përkthimi” me numër. 5821 Rep. Tiranë 22.05.2019 i
lëshuar nga noteri publik, Perian Bodinaku, në përmbajtje të të cilit citohet se...”vërtetohet
firma e përkthyeses Ina Kajtazi e njohur personalisht prej meje si përkthyese zyrtare e
Ministrisë së Drejtësisë. .....”. në të gjithë përmbajtjen e këtij dokumneti nuk rezulton të ketë
nënshkrim të përkthyeses të cituar në këtë vërtetim përkthimi.

* * *

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

1) “GAJD COMPANY” SHPK K79631501Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi e ofruar: 2,160,400 (dy milion njëqind e gjashtëdhjetë mijë
e katër 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 marrëveshjen kuadwr.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.06.2019

Ankesa: Po;

Ka marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë 25.06.2019.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
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DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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