
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 
 

Nr. ____ Prot.,               Tiranë, më __.___2022        

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

13.06.2022 

 

Për:  “MUCA” SHPK 

Adresa: Vore PICAR Autostrada Tirane-Durres, km.13,fshati Picar, Tiranë 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e thjeshtuar”, Marrëveshje Kuadër me  një operator 

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Blerje orendi dhe pajisje per mobilim 

zyrash për Spitalin Kurbin”,  mallra,  me fond limit  të Marrëveshjes Kuadër: 4,933,667 (katër 

milion e nëntëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë ) Lekë (pa 

TVSH) me nr  reference të procedurës  REF-30064-05-19-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje orendi dhe pajisje per mobilim zyrash për Spitalin 

Kurbin”,  mallra,  me fond limit  të Marrëveshjes Kuadër: 4,933,667 (katër milion e nëntëqind 

e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë ) Lekë (pa TVSH) me nr  reference 

të procedurës  REF-30064-05-19-2022. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 23.05.2022, Nr.67 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

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

mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

1)   “M.LEZHA” SH.P.K                            J76504013C                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,410,800 (tre milion e katërqind e dhjetë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

2)   “RO-AL” SH.P.K                            J61811001M                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  



 Vlera: 1,997,400 (njëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 

 

3)   “MUCA” SH.P.K                                                                                            K01421002H                                                                      

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,568,800 (dy milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e tetë  mijë e tetëqind) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë) 

 

4)   “SHAGA” SH.P.K                                                                                            J96822229J                                                                

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,605,300 ( tre milion e gjashtëqind e pesë mijë e treqind) lekë (pa TVSH)  (me   numra 

dhe fjalë) 

5)   “BOLT” SH.P.K                                                                                             K91517011V                                                                                                                                 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,989,500 (tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë). 

6)   “ERZENI” SH.P.K                            J66902027T                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,783,000 (dy milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tre mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

7)   “BUNA” SH.P.K                            J61826501C                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,471,800 (tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e tetëqind) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

8)   “KLAME” SH.P.K                            J61826501C                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 4,111,400 (katër milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

9)   “IGLI-SAND” SH.P.K                            J94625209A                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,803,000 (dy milion e tetëqind e tre mijë ) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
                          

 

Nga operatorët ekonomik pjesmarrës rezultojnë të skualifikuar operatorët ekonomik si më poshtë: 

 

1)   “M.LEZHA” SH.P.K                            J76504013C                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,410,800 (tre milion e katërqind e dhjetë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

2)   “RO-AL” SH.P.K                            J61811001M                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 1,997,400 (njëmilion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind) lekë pa TVSH 

(me   numra dhe fjalë) 



 

 

3)   “SHAGA” SH.P.K                                                                                            J96822229J                                                                

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,605,300 ( tre milion e gjashtëqind e pesë mijë e treqind) lekë (pa TVSH)  (me   numra 

dhe fjalë) 

4)   “ERZENI” SH.P.K                            J66902027T                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,783,000 (dy milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tre mijë) lekë pa TVSH (me   numra dhe 

fjalë) 

 

5)   “KLAME” SH.P.K                            J61826501C                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 4,111,400 (katër milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e katërqind) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

6)   “IGLI-SAND” SH.P.K                            J94625209A                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,803,000 (dy milion e tetëqind e tre mijë ) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
                          

 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “RO-AL”                       

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3  “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te 

shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas 

kerkesave/specifikimeve te AK-se. Mosparaqitja e deklarates sic kerkohet ne pikën 8, seksioni 

2.3  “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, perben kusht per skualifikim, 

pasi nuk garanton cilesine e mallit, qe sipas ketij kriteri, duhet te provohet ne momentin e 

dorezimit te artikujve nepermjet testimeve dhe certifikimeve perkatese ne perputhje me 

kerkesat/specifikimet e AK-se. 

 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “IGLI SAND”                      

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3  “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te 

shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas 

kerkesave/specifikimeve te AK-se. Mosparaqitja e deklarates sic kerkohet ne pikën 8, seksioni 

2.3  “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, perben kusht per skualifikim, 

pasi nuk garanton cilesine e mallit, qe sipas ketij kriteri, duhet te provohet ne momentin e 

dorezimit te artikujve nepermjet testimeve dhe certifikimeve perkatese ne perputhje me 

kerkesat/specifikimet e AK-se. 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “M.LEZHA” SHPK                                       

 



- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3  “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te 

shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas 

kerkesave/specifikimeve te AK-se. Mosparaqitja e deklarates sic kerkohet ne pikën 8, seksioni 

2.3  “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, perben kusht per skualifikim, 

pasi nuk garanton cilesine e mallit, qe sipas ketij kriteri, duhet te provohet ne momentin e 

dorezimit te artikujve nepermjet testimeve dhe certifikimeve perkatese ne perputhje me 

kerkesat/specifikimet e AK-se. 

 

 

Arsyet e skualifikimit të OE “ERZENI” SHPK                                     

 

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 8, seksioni 2.3  “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se cdo produkt do te 

shoqerohet me raportin perkates si dhe me certifikimet perkatese te cilat duhet te jene sipas 

kerkesave/specifikimeve te AK-se. Mosparaqitja e deklarates sic kerkohet ne pikën 8, seksioni 

2.3  “Kapaciteti Teknik”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, perben kusht per skualifikim, 

pasi nuk garanton cilesine e mallit, qe sipas ketij kriteri, duhet te provohet ne momentin e 

dorezimit te artikujve nepermjet testimeve dhe certifikimeve perkatese ne perputhje me 

kerkesat/specifikimet e AK-se. 

  

Arsyet e skualifikimit të OE “KLAME” SHPK        

 

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, seksioni 2.2  “Kapaciteti Ekonomik 

dhe Financiar”, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur kopje te 

certifikuar te bilancit te vitit 2021 te paraqitur prane autoriteteve perkatese tatimore.  

 

Arsyet e skualifikimit të OE  “SHAGA” SHPK             

 

-  Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 4, seksioni 2.3  “Kapaciteti Teknik”, të 

Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar se gjatë periudhës 1 vjecare të 

garancisë së mallrave që kërkohën të prokurohen nga data e dorëzimit të artikujve objekt 

prokurimi, ofertuesi do të sigurojë riparimin, mirembajtjen dhe shërbimin pa pagesë, të 

defekteve për shkak të prodhimit dhe montimit.  

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1)   “MUCA” SH.P.K                                                                                            K01421002H                                                                      

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 2,568,800 (dy milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e tetë  mijë e tetëqind) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë) 

 



2) “BUNA” SH.P.K                            J61826501C                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,471,800 (tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e tetëqind) lekë pa TVSH (me   

numra dhe fjalë) 

 

3)   “BOLT” SH.P.K                                                                                             K91517011V                                                                                                                                 

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 3,989,500 (tre milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH)  

(me   numra dhe fjalë). 
 

Ankesa per dokumentat e tenderit: JO 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.06.2022 

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 ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 

 
Njësia e prokurimit: Znj. Suela HAXHIJA; Znj.Enkeleda MANDRECA;  Z. Filip BURAKU 

 

 


