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MINISTRIA E BRENDSHME 

                AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQËNDRUARA 

 
 

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

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(Para Procesit të Ankimimit) 
 

21.06.2022 

 

Për:  “RO-AL” SHPK 

Adresa: Kashar, Km.8 Autostrada Tiranw-Durrës, Tiranë 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar”, Marrëveshje Kuadër me  disa 

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

mobilim zyrash (ndarë në 5 Lote) ”,  mallra,  me fond limit  të Marrëveshjes Kuadër: 283,063,243 

(dyqind e tetëdhjetë e tre milion e gjashtëdhjetë e tre mije e dyqind e dyzet e tre) Lekë pa TVSH 

me nr  reference të procedurës   REF-23823-04-02-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 5 “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Qendrën 

Spitalore Universitare Nënë Tereza” me afat te marreveshjes kuadër 1 (një) vit , me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 147,864,531 (njëqind e dyzetë e shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë 

e katër mijë e pesëqind e tridhjetë e një) lekë (pa TVSH), Reference REF-23833-04-02-2022. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 11.04.2022, Nr.46  

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

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 74,993,500 (shtaëdhjetë e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë 

pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

2.    “ARDENO” SH.P.K                            K11804001T                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 139,746,492.77 (njëqind e tridhjetë e nëntë million e shtatëqind e dyzetë e gjashtë mijë 

katqërqind e nëndhjetë e dy pikë shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

3.    “ERALD” SH.P.K                            J74517205P                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  
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 Vlera: 129, 939,936 (njëqind e njëzetë e nëntë million e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e 

nëntëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

4.    “ERZENI/SH” SH.P.K                            J66902027T                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 99,767,420 (nëntëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

katërqind e njëzetë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

5.    BOE “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K     K71401004W 

& “KLAME” SH.P.K SH.P.K        K21518003F                                                                                                                                       

Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 126,380,200 (njëqind e njezetë e gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e dyqind) lekë 

(pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

6.    “MUCA” SH.P.K                              K01421002H 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 111,821,900 (njëqind e dymbëdhjetë million e tetëqind e njezetë e një mijë e nëntëqind) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

7.    “SHAGA” SH.P.K                                                         J96822229J                                                                                                                              

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 125,685,470 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashëtqind) 

lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 
 

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

 

1. ERALD” SH.P.K                            J74517205P                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 129, 939,936 (njëqind e njëzetë e nëntë million e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e 

nëntëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

2.    “ERZENI/SH” SH.P.K                            J66902027T                                                        

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 99,767,420 (nëntëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

katërqind e njëzetë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

3.    BOE “KEVIN CONSTRUKSION” SH.P.K     K71401004W 

& “KLAME” SH.P.K SH.P.K        K21518003F                                                                                                                                       

Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 126,380,200 (njëqind e njezetë e gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e dyqind) lekë 

(pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

4.    “SHAGA” SH.P.K                                                         J96822229J                                                                                                                              

        Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it  

 Vlera: 125,685,470 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e gjashëtqind) 

lekë (pa TVSH)  (me   numra dhe fjalë) 

 

                                      

Arsyet e skualifikimit të “ERZENI” SHPK                                     

 

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 9, 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 9, seksioni 
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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 “ERALD” SHPK    

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 9, 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 9, 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 “KEVIN KONSTRUKSION” SHPK             
                                                                                                                     

- Ofertuesi nuk përmbush pikën 1, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se, anëtari i Bashkimit te 

Operatorëve ekonomikë “KEVIN CONSTRUCTION” SH.P.K. (i cili në akt-marrëveshje 

rezulton me 51% të pjesmarrjes në furnizim) nuk ka paraqitur përvojë te meparshme të 

ngjashme me objektin e prokurimit, por ka paraqitur vetëm përvoja të ngjashme për ndërtime 

(punë), në kundërshtim me Nenin 88 pika 3 të VKM Nr. 285 dt.19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku përcaktohet se:“Seicili prej antarëve të 

bashkimit, duhet të përmbushë kërkesat teknike në përputhje me përqindjen e pjesmarrjes në 

shërbim, të përcaktuara në akt-marrëveshje”.  

 

 

Arsyet e skualifikimit të “SHAGA” 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 tabelen sic kerkohet ne DST, ne 

lidhje me artikujt objekt prokurimi dhe/ose lëndët e para të prodhimit të artikujve objekt 

prokurimi  duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje organ i 

akredituar.   

 

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

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1. RO-AL” SH.P.K                            J61811001M                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 74,993,500 (shtaëdhjetë e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë 

pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
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2.    “MUCA” SH.P.K                              K01421002H 

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 111,821,900 (njëqind e dymbëdhjetë million e tetëqind e njezetë e një mijë e nëntëqind) 

lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 

 

3. “ARDENO” SH.P.K                            K11804001T                                                                           

        Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

 Vlera: 139,746,492.77 (njëqind e tridhjetë e nëntë million e shtatëqind e dyzetë e gjashtë mijë 

katqërqind e nëndhjetë e dy pikë shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH (me   numra dhe fjalë) 
 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: PO 

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 
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