
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot                    Tiranë, më ___.___2020  

  

                                                                 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 

Datë: 30.06.2020 

 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë: “K.A.E.XH” P.F me nr. Nipt K71420004C, me 

adresë: Rruga "Fadil Rada", Apartamenti Nr.1, Njësia Bashkiake Nr.2, Pranë ATSH, Tirane 

dhe “AD-STAR” SHPK me nr. Nipt J69102207W me adrese: Lagjja e Re, Përmet, 

Gjirokastër. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur” Shërbim- Marrëveshje kuadër me një operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara. 

 

 

Numri i referencës: REF-57146-04-29-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Spitalin 

Universitar "Mbretëresha Geraldinë”, marrëveshje kuadër me një operator ekonomik ku të 

gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuader 24 muaj, me fond të 

marrëveshjes kuadër: 9,999,957 (nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjete e nëntë mijë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 04.05.2020, Nr. 24. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1) “2N” SHPK                            L31615017L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,972,755(pesë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjet 

e pesë) lekë pa TVSH  

(me numra dhe fjalë) 

 

2) “AGRI KONSTRUCTION” SHPK                             K01725001F 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 7,549,900 (shatë milion e pesëqind e dyzet e nëntë mijë e nëntëqind) lekë (pa 

TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

3) “ALTEC” SHPK                                 K5793807W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,997,419.09 (gjashtë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shatë mijë e katërqind e 

nëntëmbëdhjetë pikë zero nëntë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

4)  “COLOMBO” SHPK                              J82916489E 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 5,852,850 (pesë milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

5) BOE “CLIMACASA” SHPK dhe “EUROALB” SHPK        L07805502R, 

K66613407H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 7,500,060(shatë milion e pesëqind mijë e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

 

6)  “ED KONSTRUKSION” SHPK                            K61625001I 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 8,893,840 (tetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e tetëqind e dyzet) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

7)  “ELDA-VL” SHPK                                                       K67106202W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

8) BOE “FLONJA” SHPK dhe “ERIL B&B” SHPK          J71826003M, L81426509M 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 6,231,470 (gjashtë milion e dyqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e shatëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

9) BOE “K.A.E.XH” PF dhe “AD-STAR” SHPK    K71420004C, J69102207W 

   Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

  

  Vlera: 5,453,667 (pesë milion e katërqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

10)  “MENI” SHPK                                       J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    



  Vlera: 5,861,850 (pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

11) BOE“NEAL-86” SHPK dhe “KUPA” SHPK K04814851T, K51615512C 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 7,570,350 (shatë milion e pesëqind e shatëdhjetë mijë e treqind e pesëdhjetë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

12) “NIKA” SHPK                              J76705047U 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

13)  “REJ” SHPK                                   J93711608Q 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 8,174,005.9 (tetë milion e njëqind e shatëdhjetë e katër mijë e pesë pikë nëntë) lekë 

(pa TVSH)  

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
 

1. Arsyet e skualifikimit për “AGRI KONSTRUCTION”  

 Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, 

gërma “dh” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos 

arritur të vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike. 

 

2. Arsyet e skualifikimit për “ALTEC” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk arriti të përmbushë pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik pasi nga 

dokumentacioni i dorëzuar nuk paraqiti Leje drejtimi automjeti, për të paktën 1 (një) prej 

punonjësve. 

 Operatori ekonomik nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nga 

dokumentacioni i dorëzuar për mjetin autovinç, policës për sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve si dhe certifikata e kontrollit teknik i ka mbaruar afati i vlefshmërisë. 

 Operatori ekonomik nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nuk arriti të 

paraqesë ditën e hapjes së procedurës për mjetet dhe pajisjet teknike që dispozicion si; 

skela, motogjenerator, pompe uji dhe pompe suvatimi. 

 

3. Arsyet e skualifikimit për “ELDA-VL” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë  ekonomike si dhe asnjë prej dokumenteve të 

kërkuara në DT 

 

4. Arsyet e skualifikimit për BOE “FLONJA” SHPK dhe “ERIL B&B” SHPK 

 BOE “FLONJA” SHPK + “ERIL B&B” SHPK nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit 

teknik pasi nuk arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës për mjetet dhe pajisjet teknike 

që dispozicion si; depozita uji, motogjenerator, pompe uji dhe pompe suvatimi fotografi. 

 Anëtari i BOE “ERIL B&B” SHPK nuk arriti të përmbushë pikën 1 të kritereve të 

përgjithshme të pranimit/kualifikimit pasi shtojca 7 “Dekleratë mbi përmbushjen e 



kritereve të përgjithshme” është sipas formatit të vjeter duke mos pasqyruar të gjitha të 

dhënat e kërkuara sipas shtojcës. 

 

5. Arsyet e skualifikimit për BOE “NEAL-86” SHPK dhe “KUPA” SHPK 

 Anëtari i BOE “KUPA” SHPK nuk përmbushë pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik pasi nuk 

arriti të paraqesë ditën e hapjes së procedurës për mjetet dhe pajisjet teknike që dispozicion 

si; depozita uji, betoniere, pompe uji dhe pompe suvatimi, fotografi. 

 

6. Arsyet e skualifikimit për “NIKA” SHPK 

 Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, 

gërma “a” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos 

arritur të paraqesë ofertë për shërbimet e kërkuara në DT. 

 

7. Arsyet e skualifikimit për “REJ” SHPK     

 Ofertuesi nuk arriti të përmbushë pikën 2.3.1 të kapacitetit teknik pasi nga dokumentacioni 

i dorëzuar në përmbushje të kësaj pike nuk arriti të vertetojë se ka realizuar sherbime të 

mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të 

procedurës, në vlerën prej minimalisht 40% të vlerës së fondit limit të marrëveshjes. (ka 

paraqitur kontratë në vlerën prej 3.200.130 lekë pa tvsh) 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

 

Bashkimi Operatoreve Ekonomike “K.A.E.XH” PF me Nipt nr.  K71420004C, me adresë: 

Rruga "Fadil Rada", Apartamenti Nr.1, Njësia Bashkiake Nr.2, Pranë ATSH, Tirane & “AD-

STAR” SHPK me Nipt nr.  J69102207W me adrese: Lagjja e Re, Përmet, Gjirokastër me 

ofertë ekonomike 5,453,667 (pesë milion e katërqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa TVSH).  
 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga 

dita publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.06.2020 

 

Ankesa: JO 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

 


