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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: 25.09.2019]

Për: BOE “ERIL B&B” SHPK + “ADRIATIK” SHPK
Rruga Egnatia, zona kadastrale 8514, nr. pasurie 3/65, lagjia nr.3, Durrës +

Rruga Bajrama Tusha, zona kadastrale 8515,nr.pasurie 5/1744, Lagjia 14,Shkozet,
Durrës.

Emri dhe adresa e operatorit ekonomik të shpallur fitues

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” - Shërbim - “Mirëmbajtja e objekteve
ndërtimore në Spitalin Psikiatrik "Ali Mihali" Vlorë”- Marrëveshje Kuadër, me një operator
ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër, 24 (njëzet e
katër) muaj.

Numri i referencës: REF-35054-09-04-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Psikiatrik
"Ali Mihali" Vlorë”, fondi limit i marrëveshjes kuadër është: 5,264,116 (pesë milion e dyqind
e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH; me afat kohor për
ekzekutimin:

 Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e
nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 09.09.2019, Nr. 36.

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) BOE “ERIL B&B” SHPK + “ADRIATIK” SHPK L81426509M + J61807505I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 4,380,000 (katër milion e treqind e tetëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)
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2) BOE “LAZAJ 2002” SHPK + “COLOMBO” SHPK K56410203K + J82916489E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 4,410,078.7 (katër milion e katërqind e dhjetë mijë e shtatëdhjetë e tetë pikë shtatë) lekë
(pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1) Arsyet e skualifikimit të BOE “LAZAJ 2002” SHPK + “COLOMBO” SHPK.

 BOE “LAZAJ 2002” SHPK dhe “C O L O M B O” SHPK kanë paraqitur 2 oferta
ekonomike, kjo në kundërshtim me Dokumentet e Tenderit konkretisht seksioni 1. Hartimi i
Ofertës, ku citohet “Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë”.

 Anëtari BOE, “LAZAJ 2002” SHPK 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.

 Anëtari BOE, “LAZAJ 2002” SHPK 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.

 Anëtari i BOE “C O L O M B O” SHPK, nuk përmbush pikën 1 të Kapicitetit teknik pasi nuk
ka paraqitur dëshmi për sherbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të
fundit, kjo sipas përqindjes së pjesëmarrjes në kontratën e bashkëpunimit për këtë shërbim

* * *

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

1. BOE “ERIL B&B” SHPK + “ADRIATIK” SHPK
Vlera: 4,380,000 lekë (pa TVSH)

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, menjëherë nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen kuadër.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 17.09.2019

Ankesa: Jo;

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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