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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: 26.02.2019]

Për: “Pastrime Silvio” SHPK;
Rruga “Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati 1, Njësia bashkiake nr.2,

Tiranë
Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”- Shërbime - Marrëveshje Kuadër, me një
operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24
muaj.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim i pastrimit të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme”
e ndarë në 2 (dy) lote, me fond të përgjithshëm 6.715.748 (gjashtë milion e shtatëqind e
pesëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzetë e tetë) lekë pa TVSH: - Loti II: “Shërbim i pastrimit të
ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të Departamentit të Administratës Publike” me fond të
përgjithshëm 2.178.115 (dymilion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë) lekë
pa TVSH; me afat kohor për ekzekutimin: nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e
nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
Numri i referencës së procedurës: REF-04832-01-23-2019
Numri i referencës Loti II: “Shërbim i pastrimit të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme të
Departamentit të Administratës Publike”: REF-04839-01-23-2019

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme; X çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1) “Pastrime Silvio” SHPK K91413010N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 1.698.523,2 (njëmilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë
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e tetëmijë e pesëqind e njëzetetre presjedy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “Shpresa” SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 1.786.450 (njëmilion e shtatëqind e tetëdhjetë e
gjashtë mijë e katërqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) “Fiona 2006” SHPK K31321510F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 1.872.000 (njëmilion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy
mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “Clean Fast” SHPK L61807037R
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 2.090.000 (dymilion e nëntëdhjetë mijë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

5) “Alpen Puto” SHPK K61516506H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 1.968.000 (njëmilion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e
tetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. “Fiona 2006” SHPK K31321510F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. “Alpen Puto” SHPK K61516506H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Arsyet e skualifikimit të ofertuesit “Fiona 2006” SHPK
“Ofertuesi nuk përmbush pikën 2.1 të “Kapaciteti ligjor/prefesional” pasi certifikatat ISO 9001 dhe
OHSAS-18001 nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe, kjo bazuar edhe në pikën 1.1 të DT “Kriteret e
përgjithshme të pranimit/kualifikimit” ku thuhet “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha
shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në
gjuhën shqipe”. Ofertuesi nuk ka paraqitur shtojcën nr 4 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të
përgjithshme” sipas ndryshimeve të bëra nga ana e APP –së dhe të publikuara në mënyrë elektronike në
faqen e saj me vendimin nr.1 datë 01.02.2018”.

2. Arsyet e skualifikimit të ofertuesit “Alpen Puto” SHPK
“Ofertuesi nuk ka paraqitur shtojcën nr 4 “Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme”
sipas ndryshimeve të bëra nga ana e APP –së dhe të publikuara në mënyrë elektronike në faqen e saj me
vendimin nr.1 datë 01.02.2018. Ofertuesi nuk përmbush pikën 2 germa h, “Kriteret e veçanta të
kualifikimit”, “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë
elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri” pasi
vërtetimi i paraqitur përfshin deri muajin tetor 2018.”.

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator ekonomik i
suksesshëm:
1. “Pastrime Silvio” SHPK K91413010N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ Vlera: 1.698.523,2 (njëmilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë
e tetëmijë e pesëqind e njëzetetre presjedy) 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, brenda 5 (pesë)
ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 14.02.2019

Ankesa: JO.

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI

Njësia e prokurimit:
Znj.Denisa Skënderaj
Znj.Misona Shpuza
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Znj.Anisa Bogdani
Dt.26.02.2019
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