
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për Lotin II: “Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar të Traumës”, me fond limit 86,582,118
(tetëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa
TVSH, me numër reference të Lotit II: REF-63369-04-18-2018

Drejtuar:

Operatorit ekonomik: “SORI – AL” SHPK me NIPT K31510059D, adresa: Rruga
“Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, Shk. 1/1. TIRANË.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur, me objekt; “Shërbim pastrimi” e ndarë në 4 (katër)
lote si më poshtë:

 Loti I "Shërbim pastrimi për Departamentin e Administratës Publike",

 Loti II: "Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar te Traumës”

 Loti III: "Shërbim pastrimi për QSUT"

 Loti IV: "Shërbim pastrimi për Shkollën e Administratës Publike".
Numri i referencës së procedurës: REF-63364-04-18-2018

Numri referencës të Lotit II: REF-63369-04-18-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim pastrimi” e ndarë në 4 (katër) lote, me fond limit total
fondit 92,859,618 (nëntëdhjetë e dy milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e
tetëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23 Prill 2018] [Numri
16]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

Për Lotin II: “Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar të Traumës”, me fond limit 86,582,118
(tetëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa
TVSH:

1) SORI – AL shpk K31510059D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 85.272.764,13 (tetëdhjetë e pesë milion e dyqind e shtatëdhjetë e dymijë e shatëqind e



gjashtëdhjetë e katër presje trembëdhjetë) lekë (pa TVSH).

2) CLEAN FAST shpk + DUKA shpk – BOE L61807037R + J77411203S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 66.927.731,85 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e nëntëqind e njëzetë e shtatëmijë e
shtatëqind e tridhjetë e një presje tetëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) NIKA shpk + BORSHI shpk – BOE J767050474U + J66703103B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 68.584.282 (gjashtëdhjetë e tetë milion e pesëqind e tetëdhjetë e katërmijë e dyqind e
tetëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH).

4) FUSHA shpk J61922018S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 80.477.679,33 (tetëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e shtatëmijë e gjashtëqind e
shtatëdhjetë e nëntë presje tridhjetë e tre) lekë (pa TVSH).

5) PASTRIME SILVIO shpk K91413010N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 78.269.204,55 (shtatëdhjetë e tetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntëmijë e dyqind
e katër presje pesëdhjetë e pesë) l kë (pa TVSH).

6) ADEM POJANI shpk K51524013Ë
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1) PASTRIME SILVIO shpk K91413010N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Arsyet e s ‘kualifikimit të Pastrime Silvio shpk:

“1) Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të
punonjësve në sektorin e shërbimit të pastrimit, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat
profesionale të personelit kryesor”, të Kritereve të Vecanta për Kulaifikim të DT. Sqarojmë se
përvecse një kriter i vecantë kualifikimi, pajisja me librezë shëndetësore e këtyre punonjësve
është edhe kërkesë e ligjit Nr.15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe
sëmundjeve infektive”, neni 17 “Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të
transmetojnë sëmundje infektive”. Po ashtu referuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike” të DT,
pajisja me librezë shëndetësore e punonjësve është e domosdoshme për realizimin e shërbimit të
pastrimit të mjediseve të brendshme të Spitalit Universitar te Traumës, përvec pastrimit të
ambienteve të jashtme. 2) Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e disponueshmërisë së
një makine për larjen e rrugëve (fshesë teknologjike/autobot) kriter ky i përcaktuar në pikën 2.6
“Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kapacitetet e mëposhtme teknike (makineri dhe pajisje)



që nevojiten për ekzekutimin e kontratës ...”, të Kritereve të Vecanta për Kulaifikim të DT.
Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e përcaktuar në “Shënim” të pikës 2.6 të
Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT, për të provuar pasjen në pronësi ose me qera të kësaj
makine. Sqarojmë se përvecse një kriter i vecantë kualifikimi, disponueshmëria e kësaj makine
është e domosdoshme për të përmbushur objektin e kontratës, shërbimi i pastrimit të ambienteve
të jashtme (rrugë, trotuare, sheshe parkimi dhe hapësirat e gjelbërta), larja e të cilave kërkohet
të bëhet me makinë larëse (autobot), në pronësi ose me qera te Kontraktuesit dhe jo me ujin e
SUT-së, referuar Shtojcës 9 të Specifikimeve Teknike.

2) FUSHA shpk J61922018S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Arsyet e s ’kualifikimit:

Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve
në sektorin e shërbimit të pastrimit, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat profesionale të
personelit kryesor”, të Kritereve të Vecanta për Kulaifikim të DT. Sqarojmë se përveçse një kriter
i vecantë kualifikimi, pajisja me librezë shëndetësore e këtyre punonjësve është edhe kërkesë e
ligjit Nr.15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, neni
17 “Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të transmetojnë sëmundje infektive”. Po
ashtu referuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike” të DT, pajisja me librezë shëndetësore e
punonjësve është e domosdoshme për realizimin e shërbimit të pastrimit të mjediseve të
brendshme të Spitalit Universitar te Traumës, përvec pastrimit të ambienteve të jashtme.

3) ADEM POJANI shpk K51524013Ë
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Arsyet e s ’kualifikimit :
“Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për kualifikim sipas DST. Nuk ka paraqitur ofertë
ekonomike”

4) NIKA shpk + BORSHI shpk – BOE J767050474U + J66703103B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Arsyet e s ‘kualifikimit:

“1) Anëtari i Bashkimit të Opëratorëve Ekonomik Nika shpk nuk ka arritur të përmbushë kriterin
e përcaktuar në gërmën “c” të pikës 1 të Kritereve të Vecanta për Kualifikim, pasi deklarata e
konflikitit të Interesit e dorëzuar prej tij, nuk është në përputhjë me formatin e përcaktuar në
shtojcën 6 të DST. Anëtari i Bashkimit të Operatorëve Ekonomik Nika shpk nuk ka arritur të
përmbushë kriterin e Kapacitetit Teknik të përcaktuar në pikën 2.3/ a të Kritereve të Veçanta për
Kualifikim të DST, sepse nuk ka provuar realizimin e shërbimeve të ngjashme, gjate tre viteve te
fundit, me një vlere jo më pak se 40 % te fondit limit. 2) Anëtari i BOE Nika shpk nuk ka arritur
të përmbushë këtë kriter në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në shërbim të përcaktuar në
akt marrëveshje prej 10%. Sqarojmë se anëtari i BOE Nika shpk ka paraqitur kontrata të lidhura
me autoritete kontraktore të cilat nuk janë të ngjashme me objektin e prokurimit. 3) Anëtari i
Bashkimit të Operatorëve Ekonomik Borshi shpk (90% të pjesëmarrjes në BOE) nuk ka arritur të
përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve në sektorin e shërbimit të
pastrimit, respektivisht 45 punonjës për anëtarin Borshi shpk në përputhje me përqindjen e
pjesëmarrjes në shërbim të përcaktuar në akt marrëveshje, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5
“Kërkesat profesionale të personelit kryesor”, të Kritereve të Veçanta për Kualifikim të DT.



Sqarojmë se përveçse një kriter i veçantë kualifikimi, pajisja me librezë shëndetësore e këtyre
punonjësve është edhe kërkesë e ligjit Nr.15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve
dhe sëmundjeve infektive”, neni 17 “Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të
transmetojnë sëmundje infektive”. Po ashtu referuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike” të DT,
pajisja me librezë shëndetësore e punonjësve është e domosdoshme për realizimin e shërbimit të
pastrimit të mjediseve të brendshme të Spitalit Universitar te Traumës, përvec pastrimit të
ambienteve të jashtme.

5) CLEAN FAST shpk + DUKA shpk – BOE L61807037R + J77411203S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Arsyet e skualifikimit:

“Bashkimi i operatorëve ekonomik “Clean Fast shpk dhe Duka shpk”, skualifikohet në zbatim të
Vendimit nr.634/2018 datë 27.09.2018 si dhe Vendimit nr.634/3/2018 datë 26.10.2018 të
Komisionit të Prokurimit Publik, i cili ka vendosur: të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori
ekonomik “Sori - Al” sh.p.k, vendimi i KVO-së për kualifikimin e bashkimit të operatorëve
ekonomikë “Clean Fast sh.p.k dhe Duka sh.p.k” të anulohet dhe korrigjohet duke e skualifikuar
këtë operator ekonomik, për arsyet si vijon:
1. Operatori ekonomik “Clean Fast” sh.p.k. nuk përmbush kriterin specifik për xhiron mesatare

të tre viteve (2015, 2016, 2017), duke mos qenë në përputhje me kërkesën e autoritetit
kontraktor dhe rregullat e prokurimit publik si edhe akt marrëveshjen e bashkëpunimit të
lidhur ndërmjet dy shoqërive. Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 të seksionit 2.3. Kapaciteti
ekonomik dhe financiar, Shtojca 8 Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit të
dokumentave të tenderit.

2. Ofertuesi “Duka” sh.p.k si anëtar i BOE nuk plotëson kriteret e përgjithshme të kualifikimit
sipas shtojcës 8 të dokumentave të tenderit pika 1, si dhe pika 2.1. Kapaciteti
ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë, të kritereve të vecanta të kualifikimit të
dokumentave të tenderit. Rezulton se ka paraqitur ekstraktin e regjistrit tregtar, në të cilin
nuk konstatohet të ketë si veprimtari shërbimin e pastrimit të ambjenteve të brendshme dhe të
jashtme, ashtu siç është kërkuar shprehimisht në dokumentat e tenderit nga ana e autoritetit
kontraktor.

3. Operatori ekonomik “Duka” sh.p.k si pjesë e bashkimit të përkohshëm që ka marrë përsipër
të kryejë 30% të volumit, nuk ka paraqitur një deklaratë me shkrim nëpërmjet së cilës duhet
të përcaktonte drejtuesin teknik, në përputhje me përqindjen dhe zërat e punëve që ka marrë
përsipër për të kryer në kontratën e bashkëpunimit. Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 të pikës
2.5. Kërkesat profesionale të personelit kryesor, të shtojcës 8 Kriteret e Përgjithshme të
Pranimit/Kualifikimit

4. Ofertuesi “Duka” sh.p.k si anëtar i BOE nuk plotëson pikën 2.6 të shtojcës 8 Kriteret e
Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit pasi në përmbushje të kriterit për mjetet, ka paraqitur
dokumentacion në lidhje me mjetet: auto fshesë, autobot, por nuk ka paraqitur deklaratën
përkatëse të mosangazhimit të tyre në kontrata të tjera gjatë realizimit të kësaj kontrate.”.

rrugor dhe shesheve me ujë me presion, etj).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SORI- AL” SHPK me NIPT
K31510059D, Adresa: Rruga “Beqir Luga”, Pallati Nr. 3, Shk. 1/1. TIRANË, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 85,272,764,13 (tetëdhjetë e pesë milion e dyqind e
shtatëdhjetë e dymijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër presje trembëdhjetë) lekë (pa TVSH).,
është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar të Traumës, Tiranë, sigurimin
e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e publikimit të këtij
njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018

Ankesa: PO

Kthim përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me shkresën e datës 19.06.2018.

Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr.634/ 2018 datë 27.09.2018

Njoftimi i klasifikimit pas ri-vlerësimit është bërë më datë 06.11.2018

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS


