
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

                      AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 
 

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

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 
 

12.04.2022 

 

Për:   “KAPPA - OIL” SHA 

Adresa: Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Zona Kadastrale 2547, 

Nr.Pasurie 159/182, Vol 19, Fq 219 

  

 

* * * 

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 pjesësh këmbimi për 

automjete, për shërbimet profilaktike” e ndarë në 3 lote, me fond të marrëveshjes kuadër: 124,728,155 

(njëqind e njëzet e e katër milion e shtatëqind e njëzet e tetë mijë e njëqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë pa 

TVSH ose 1,027,922.82 (një milione njëzetë e shtatë mijë e nëntëqind e njëzetë e dy pikë tetëdhjetë e dy) 

pa TVSH,  me nr  reference të procedurës kryesore REF-19189-02-09-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Lotin III. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe 

pastrues motori” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të marrëveshjes 

kuadër: 86,500,704 (tetëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind mijë e shtatëqind e katër ) lekë pa 

TVSH, me nr  Reference REF-19197-02-09-2022 dhe me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar 

nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit  2 (dy) vite 

të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 14.02.2022, Nr.19.  

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)    “EXIMOIL”  SHA                                                                        K 91715006E                                      

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it                   

 Vlera: 58,451,940 (njëzet e dy milion e shtatëqind e tetëdhjet e dy mij e tetëqind ) lekë (pa 

TVSH)   

                           



2)   “KADIU”  SHA                                                                                    J61817045K                                       

        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 63,035,225 (tridhjet e nje milion e treqind e shtatëdhjëtë e katër mijë e dyqind ) lekë (pa 

TVSH)     

 

3)  “KAPPA - OIL” SHA                                                                              J91402501L    

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 34,913,420 ( njëzet e katër milion nëntëqind   e nëntëdhjet e tetë mijë e tetë ) lekë (pa 

TVSH)      

 

4) “TOP – OIL”  SHA                                                                         K16604717F 

           Emri i plotë i shoqërisë                                                                 numri i  NIPT-it  

 Vlera: 40,777,000 (tridhjet milion e katëqind e nentëdhjet e nënte mijë ) lekë (pa TVSH) 
 

 

5)   “Andi  Hamo”  PF                                                                                    K76926201Ë                                       

        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 62,247,720 (gjashtëdhjete e dy milion e dyqind e dyzetë e shtatë mijë e shtatëqind e 

njëzetë)   lekë (pa TVSH)       

 

6) BOE “B & A – 02” Sh.a & “Auto Asja” sh.a              K21720007H & K91322024C   

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 44,787,308 ( dyzetë e katërmilion e shtatëqind e tetëdhjete e shtatë mijë e treqinde tetë)  

lekë (pa TVSH)          

 

7) BOE “Desaret & COMPANY” + “MOTOREX” Sh.a       K01816001J & K61508501T 

           Emri i plotë i shoqërisë                                                                 numri i  NIPT-it  

 Vlera: 62,285,026 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e tetëdhjetë e pesëmijë e njëzetë e gjashtë 

) lekë (pa TVSH) 
                         

 

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

 

1) “Andi  Hamo”  PF                                                                                    K76926201Ë                                       

        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 62,247,720 (gjashtëdhjete e dy milion e dyqind e dyzetë e shtatë mijë e shtatëqind e 

njëzetë)   lekë (pa TVSH)       

 

2) BOE “B & A – 02” Sh.a & “Auto Asja” sh.a              K21720007H & K91322024C   

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  

 Vlera: 44,787,308 ( dyzetë e katërmilion e shtatëqind e tetëdhjete e shtatë mijë e treqinde tetë)  

lekë (pa TVSH)          



 

3) BOE “Desaret & COMPANY” + “MOTOREX” Sh.a       K01816001J & K61508501T 

           Emri i plotë i shoqërisë                                                                 numri i  NIPT-it  

 Vlera: 62,285,026 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e tetëdhjetë e pesëmijë e njëzetë e gjashtë 

) lekë (pa TVSH) 
                         

 

 BOE “Desaret & COMPANY” + “MOTOREX”  Sh.a  per arsye se: 

- 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 Desaret Company,(i cili sipas akt-marrëveshjes se 

bashkepunimit rezulton me 70% të pjesmarrjes) nuk ka paraqitur përvojë të mepareshme 

te ngjashme te realizuar brenda 3 viteve te fundit, 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”.  

 

  BOE “B & A – 02” Sh.a & “Auto Asja” sh.a  per arsye se: 

- Ofertuesi nuk përmbush kriteret e pergjithshme te kualifikimit, pasi nuk eshte paraqitur 

marreveshje bashkepunimi per Lotin 3 ku te caktohet perqindja e pjesemarrjes ne 

bashkim. Bazuar ne DST, “Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh 

Ekonomikë, do të paraqitet: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve 

Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe 

elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.”  

 

 “Andi Hamo” PF per arsye se: 

 

- Ofertuesi nuk përmbush pikën 2.2.2, seksioni 2.2 “Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Bilancin e vitit 2019. 

 

- Ofertuesi nuk përmbush pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten, me anë të së cilës merr përsipër të kryejë 

shërbimin e transportit në adresat e përcaktuara nga autoritetet kontraktore. 

 

- Ofertuesi nuk përmbush pikën 6, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta të 

Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaraten se, me nenshkrimin e kontrates dhe dorezimin e 

artikujve, krahas mallrave objekt prokurimi, do te shoqeroje cdo produkt me raportin perkates 

si dhe me çertifikimet përkatëse, të cilat duhet të jenë sips kërkesave/ specifikimeve të AK-së. 
 

 

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

identifikuar si i suksesshëm: 

 

1)  “KAPPA - OIL” SHA                                                                              J91402501L    

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it  



 Vlera: 34,913,420 ( njëzet e katër milion nëntëqind   e nëntëdhjet e tetë mijë e tetë ) lekë (pa 

TVSH)   

 

2) “TOP – OIL”  SHA                                                                         K16604717F 

           Emri i plotë i shoqërisë                                                                 numri i  NIPT-it  

 Vlera: 40,777,000 (tridhjet milion e katëqind e nentëdhjet e nënte mijë ) lekë (pa TVSH) 

    
 

3)    “EXIMOIL”  SHA                                                                        K 91715006E                                      

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it                   

 Vlera: 58,451,940 (njëzet e dy milion e shtatëqind e tetëdhjet e dy mij e tetëqind ) lekë (pa 

TVSH)   

                           

4)   “KADIU”  SHA                                                                                    J61817045K                                       

        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 63,035,225 (tridhjet e nje milion e treqind e shtatëdhjëtë e katër mijë e dyqind ) lekë (pa 

TVSH)     

 
 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.04.2022 

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 

 

 


