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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[31.05.2019]

Për: “ANADA” SHPK me NIP/NUIS J71916003L dhe “Shpresa” SHPK me NIP/NUIS
K67917301H, me adrese; Rruga: “Myslym Shyri” Blloku 1,Shkalla10, Apartamenti 168/1, Kati
1 Tirane, dhe me adrese; Rruga: Franc Jozef Shtraus, Nr pasurie: 5/3-N4, Kati 1. Lezhe.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur

Numri i referencës se procedurës: REF-13617-03-14-2019

Numri i referencës: Loti V: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar
Obstetrik-Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine Tirane ”- REF-13627-03-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shërbim Mirëmbajtje dhe Lyerje Ndërtesash” e ndarë në 7
(shtatë) lote; Loti V: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar Obstetrik-
Gjinekologjik “Mbreteresha Geraldine Tirane” Fondi limit Loti IV – 9,999,999.4, (nentë milion
e nentëqind e nentëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nentëdhjetë e nëntë pikë katër ) lekë pa
Tvsh: Procedure e Hapur, Marrëveshjes kuadër, me disa operator ekonomike ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara, me afat 24 muaj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [18.03.2019] [11]

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 vlerat
përkatëse të ofruara:

1) BOE "SHPRESA" SHPK + “ANADA” SHPK K67917301H + J71916003L
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 5,354,260 (pesë milion e treqind e pesëdhjetë e katër mijë e dy qind e gjashtëdhjetë) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “ELDA-VL” shpk K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 0 lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

http://www.abp.gov.al


Adresa: "Sheshi Skënderbej", nr. 3, Tiranë, Shqipëri. Tel. +35542247865, www.abp.gov.al

3) “C O L O M B O” SHPK J82916489E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 7,789,716 (shtatë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e
gjashtëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

4) “DAJTI PARK 2007” SHPK K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 7,545,665 (shtatë million e pesëqind e dyzet e pesë mijë e gjashtë qind e gjashtëdhjetë

e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

5) “ED KONSTRUKSION” SHPK K61625001I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 8,304,960.11 (tetë milion e treqind e katër mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë pikë
njëmbëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

6) "MENI" SHPK J61909018W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 7,148,335 (shtatë million e njëqind e dyzet e tetë mijë e treqind e tridhjetë e pesë)

lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

7) “MODESTE” SHPK J62903413B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 7,200,286,52 (shtatë milion e dy qind mijë e dyqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë pesëdhjetë
e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

8) “NIKA” SHPK J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 6,434,180 (gjashtë million e katërqind e tridhjetë e katër mijë e njëqind e tetëdhjetë)

lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1) Arsyet e skualifikimit të ”ELDA-VL” shpk

 Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

2) Arsyet e skualifikimit të “MODESTE” SHPK

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur shtojcën nr 7 “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.

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën nr.4 të Kapicitetit teknik
pasi nuk ka paraqitur 2 punonjë specialist bojaxhinj si dhe 2 saldator.

3) Arsyet e skualifikimit të “C O L O M B O” SHPK

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën nr.1 (d) të Kritereve të
Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit pasi nga dokumentacioni i dorëzuar rezulton të ketë
detyrime tatimore.
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 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën nr.2 të Kapicitetit
ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik pasi nuk ka paraqitur certefikatën për Sistemin e
menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS - 18001).

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën nr.4 të Kapicitetit teknik
pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për 2 punonjës të specializuar në ndertim me
çertefikatë për punime në lartësi dhe përdorimin e skelave.

4) Arsyet e skualifikimit të “NIKA” SHPK,

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën nr.4 të Kapicitetit teknik
pasi nuk ka paraqitur 1 punonjës montator, 1 punonjës specialist për punim druri, 1 punonjës
saldator si dhe 2 punonjës të specializuar në ndertim, me çertefikatë në lartësi dhe
përdorimin e skelave.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

Operatori ekonomik “ANADA” SHPK me nr. NIPT J71916003L dhe “Shpresa” SHPK, me
nr. NIPT K67917301H dhe me ofertë ekonomike 5,354,260 (pesë milion e treqind e pesëdhjetë
e katër mijë e dy qind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH me adrese; Rruga: “Myslym Shyri”
Blloku 1,Shkalla10, Apartamenti 168/1, Kati 1 Tirane, dhe me adrese; Rruga: Franc Jozef
Shtraus, Nr pasurie: 5/3-N4, Kati 1. Lezhe.

Rrjedhimisht, jeni i 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
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.05.2019

Ankesa: ka ose jo - PO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në dt.07.05.2019; 08.05.2019

Njoftimi i Riklasifikimit është bërë në datë 17.05.2019

Ankesa: ka ose jo - JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në -

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI
Njësia e prokurimit:
Denisa Skënderaj
Misona Shpuza
Elona Lilo
Dt.31.05.2019
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