
 

     

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

       AGJENCIA SHTETWRORE E PROKURIMEVE TW PWRQWNDRUARA 

 
 

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

                                                       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 
 

13.07.2022 

 

Për:   “BOLT” SHPK 

Adresa: Tirane Kashar KASHAR Rruga Kastriotet, Ndertese me zone kadastrale 2679, Nr.pasurie 60/74-

G2, 60/74-G3, 60/74-G4, 60/74-N36, 60/74-N3, 60/74-N27, Kati 0+1+2 

  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”, Marrëveshje Kuadër me  disa operator 

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

zyrash për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes”, me fond të marrëveshjes kuadër: 

7,590,519 (shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH,  me 

nr  reference REF-33355-06-20-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje orendi dhe paisje per mobilim zyrash për Agjencinë e 

Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes” me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbwdhjetw) muaj, me 

fond limit të marrëveshjes kuadër: 7,590,519 (shtatë milion e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e 

nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, me nr  Reference REF-33355-06-20-2022 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit 12 (dymbwdhjetw) muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 27.06.2022, Nr.85.  

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  kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm 

me vlerat përkatëse si më poshtë: 

  

 

1) “A&A SECURITY SURVEY” SH.P.K                               K31915018E                                      

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it                   

 Vlera: 7,465,000 (shtatë milion e katwrqind e gjashtwdhjetw e pesw mijë) lekë (pa TVSH)   

 

 

                           

2)   “BOLT” SH.P.K                                                                                    K91517011V                                       



        Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

 Vlera: 7,377,500 (shtatë milion e treqind e shtatwdhjetw e shtatw mijw e peswqind) lekë (pa TVSH)     

 

                         

 

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

 

1) “A&A SECURITY SURVEY” SH.P.K                               K31915018E                                      

Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it                   

 Vlera: 7,465,000 (shtatë milion e katwrqind e gjashtwdhjetw e pesw mijë) lekë (pa TVSH)   

 

 “A&A SECURITY SURVEY” SH.P.K  per arsye se: 

- Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1/b, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, 

pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes sipas shtojces 3 te DST. Ne SPE, Ofertuesi ka paraqitur 

Formularin e sigurimit te kontrates, dhe dhe jo formularin  e sigurimit te ofertes.  

 

 

 

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

identifikuar si i suksesshëm: 

 

1)  “BOLT” SH.P.K                                                                      K91517011V                                       

        Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it  

 Vlera: 7,377,500 (shtatë milion e treqind e shtatwdhjetw e shtatw mijw e peswqind) lekë (pa TVSH)     

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.07.2022 

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 


