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Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, 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 21.05.2018 

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 05.06.2018 

 

Ankesa: PO 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për Lotin III: "Shërbim pastrimi për QSUT", me fond limit 4,339,383 (katër milion e treqind e 

tridhjetë e nëntë mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, me numër reference të Lotit III: 

REF-63371-04-18-2018 
Drejtuar: 

Operatorit ekonomik: “Ante Group” SHPK me NIPT J62904100D, adresa: Lagjja "22 

Tetori”, Rruga; “Antipatrea” Berat. 

 

* * * 

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 III: REF-63371-04-18-2018 

 

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 III: "Shërbim pastrimi për QSUT", me fond limit 4,339,383 (katër milion e treqind e 

tridhjetë e nëntë mijë e treqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH: 

 

1-  ANTE -GROUP SHPK  J62904100D  

Emri i plotë i shoqërisë  numri i NIPT-it    
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 Vlera : 3.818.913 (tre milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e trembëdhjetë) 

lekë (pa TVSH)  

 

2- FUSHA SHPK    J61922018S  

Emri i plotë i shoqërisë  numri i NIPT-it   

Vlera: 4.172.004 (katër milion e njëqindeshtatëdhjetë dymijë e katër) Lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë) 

 

3- CLEAN FAST SHPK  L61807037R 

Emri i plotë i shoqërisë  numri i NIPT-it   

Vlera: 3.363.434,2 (tre milion e treqindegjashtëdhjetë tremijë e katërqindetridhjetekatër 

presje dy) Lekë (pa TVSH)  

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1- CLEAN FAST SHPK, me NIPT L61807037R dhe vlerë të ofertuar: 3.363.434,2 (tremilion e 

treqindegjashtëdhjetë tremijë e katërqindetridhjetekatër presje dy) Lekë (pa TVSH)  

 

Arsyet e s kualifikimit:  

Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e disponueshmërisë së një makine për larjen e rrugëve 

(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 Veçanta për Kualifikim të DT. Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e përcaktuar në 

“Shënim” të pikës 2.6 të Kritereve të Veçanta për Kualifikim të DT, për të provuar pasjen në 

pronësi ose me qera të kësaj makine. Sqarojmë se përveçse një kriter i veçantë kualifikimi, 

disponueshmëria e kësaj makine është e domosdoshme për të përmbushur objektin e kontratës, 

mirëmbajtja dhe pastrimi i rrjetit rrugor dhe shesheve në QSUT (larje e rrjetit kryesor rrugor me 

makinë teknologjike, larje e shesheve, shesheve të parkingut të QSUT-së, larja e rrjetit rrugor dhe 

shesheve me ujë me presion, etj).  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Ante Group” SHPK me NIPT 

J62904100D, adresa: Lagjja "22 Tetori”, Rruga; “Antipatrea” Berat,  se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej  3,818,913 (tre milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e 

trembëdhjetë) lekë, vlera pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, 

Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e 

publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 

Ankesa: JO 

 

 

KUVENDI I SHQIPËRISË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Nga:     Kuvendi i Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e kombit”, nr. 4, Tiranë 

Për:  “Gentian Horjeti” adresa: Rruga “5 Maji”, ish NPK Tiranë 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Kërkesë  për propozim. 

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-69887-05-18-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale të ndryshme mirëmbajtje të specialitetit 

elektrik”, me fond limit 2987346 (dy milion e nenteqind e tetedhjete e shtate mije e treqind e 

dyzet e gjashte) Lekë pa TVSH. 

 

 Kohëzgjatja: 20 (njezete) dite nga nenshkrimi i kontrates. 

 

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

 

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: KVO ne perfundim te vleresimit te ofertave, beri kete klasifikim: 

 

 “ALFAT ” sh.p,k, me NIPT - K04223404l dhe ofertën ekonomike 2.740.750 (Dy milion e 

shtatëqind e dyzetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë ) leke pa tvsh. 

 ”EURO-ALB” sh.p.k me NIPT - K66613407H dhe me ofertë ekonomike 2.799.150( Dy 

milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqindëe pesëdhjetë) leke pa tvsh. 

 ”Gentian Horieti” me NIPT - K31427013J dhe me ofertë ekonomike 2.875.150 (dy 

million e tetëqindë e shtatëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) leke pa tvsh. 

 ”LIGUS”sh.p.k me NIPT –L51523001S dhe ofertën ekonomike 2.688.120 (dy milion e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e njëzetë) leke pa tvsh. 

 Operator ekonomik i pakualifikuar: 

 

KVO mori në shqyrtim dokumentacionin e paraqitur nga operatorët ekonomik në SPE dhe konstatoi 

se: 

- Operatori ekonomik  “ALFAT ” sh.p,k  nuk u paraqit në ditën e hapjes së ofertave në 

vendin dhe orën e caktuar në DST ( dokumentat standarte të tenderit). 

Sipas DST : Shënim : Mosplotësimi paraqitjes së mostrave të kërkuara në vendin, ditën dhe orën e 

hapjes së ofertave është  kusht për skualifikim. 

Gjithashtu nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në SPE u  konstatua se nuk ka paraqitur si 

duhet dokumentacionin e mëposhtëm: 

Certifikatat ISO 9001-2008 nga prodhuesi dhe konkretisht ( nga General CAVI, ISO ABB për 

automatet, si dhe ISO OSRAM) janë paraqitur vetëm të përkthyera dhe jo të noterizuara ku të 

vërtetohet origjinaliteti i dokumentit por është vërtetuar vetëm firma e përkthyesit. 


	2. Referenca e procedures: REF-75167-06-18-2018
	5-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75573-06-20-2018
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër-Blerje materiale elektrike mekanike dhe sherbime per hidrovore
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	4. Numri i referencës së procedurës: REF-75970-06-21-2018
	a) Loti 1 -  Kite Reagent Biokimik -----REF-75972-06-21-2018
	b) Loti 2 – Kite Reagent Klinik----REF-75974-06-21-2018
	c) Loti 3 - Materiale mjekesore----REF-75976-06-21-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.06.2018
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka
	FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
	Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë   FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR Drejtoria Rajonale Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit t...
	“Nuk ka plotësuar saktë tabelën e përgjithshme dhe tabelat e vecanta, sepse në kolonën “Primi që paguhet” është vendosur vlera në lekë për një njësi dhe jo vlera në lekë për sasitë e kërkuara nga A.K. Po ashtu, në tabelën e përgjithshme dhe tabelat e ...
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :  06/06/2018
	Ankesa: ka ose jo JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.05.2018.
	Ankesa: ka ose jo: Nuk ka ankesa.
	DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL FIER
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2018.
	Ankesa: Nuk ka.
	Për: Aulona Pol 1
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  24.05.2018
	Ankesa: ka ose jo: Po, pas klasifikimit në zbatim të vendimit të KPP-së, u paraqit ankesë nga operatori ekonomik RES-03 shpk.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.04.2018
	Ankesa:  Ka pasur.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06/06/2018
	Ankesa: Nuk ka
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.06.2018
	Ankesa: ka ose jo nuk ka ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018
	Ankesa: ka ose jo. Ankesa nuk ka pasur .
	UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, KORÇË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018.
	Ankesa: nuk ka
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69857-05-18-2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69207-05-16-2018
	Ankesa:  Ankimim nga operatori ekonomik  “Eximoil” Sha Tiranë  me formularin sipas DST,  me  nr. 7 prot., datë 30.05.2018, protokolluar në Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit Korçë me nr. 258 prot., datë 04.06.2018.
	Njoftimi i Klasifikimit, Publikimi, datë _19.06.2018_
	Ankesa: ka ose jo_Nuk ka._
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08/06/2018
	Ankesa: Nuk ka (1)
	SPITALI RAJONAL VLORE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 07.06.2018
	Ankesa: Nuk ka (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018
	Ankesa: ka ose jo  Nuk ka pasur ankesa
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 22.05.2018
	Ankesa: Ka patur nga ana e shoqërise “G.s.e security” shpk
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2018
	Ankesa: ka
	Ka marrë përgjigje në datë 05.06.2018
	1. Të pranojë ankesat e paraqitura nga operatorët ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk & “Firdeus Security” shpk për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” me Nr. REF-40209-01-11-2018 me objekt: “Loti II “Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizik...
	2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorëve ekonomikë “Firdeus Security Group” shpk & “Firdeus Security” shpk duke i kualifikuar këta operatorë.
	3. Autoriteti kontraktor, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni Komisionin e Prokurimit Publik për zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.
	13. SH.P.S.F “TREZHNJEVA
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo S’KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë    07.06.2018
	Ankesa: ka ose jo     JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2018.
	Ankesa: Po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2018. (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08-06-2018
	Ankesa: ka ose jo_____NUK KA PASUR ANKESA (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 (1)
	Ankesa: Nuk ka pasur.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69176-05-16-2018/ Loti 1 REF-69180-05-16-2018
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018
	Ankesa: nuk ka patur (1)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (1)
	Ankesa: nuk ka patur (2)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (2)
	Ankesa: nuk ka patur (3)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (3)
	Ankesa: nuk ka patur (4)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (4)
	Ankesa: nuk ka patur (5)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (5)
	Ankesa: nuk ka patur (6)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (6)
	Ankesa: nuk ka patur (7)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (7)
	Ankesa: nuk ka patur (8)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (10)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (8)
	Ankesa: nuk ka patur (9)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (9)
	Ankesa: nuk ka patur (10)
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (12)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2018 (10)
	Ankesa: nuk ka patur (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.06.2018
	Ankesa: ka ose jo______________
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018
	Ankesa: JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.06.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  12.06.2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.05.2018
	Ankesa: ka ose jo JO (3)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Kadia”sh.p.k.  per keto arsye:
	- Nuk keni paraqitur vetëdeklaratë me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës4.  -Deklarata mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7 dhe deklarata mbi permbushjen e specifikimeve teknike sipas shtojces nr.5 nuk jane sipas ...
	2-U skualifikua operatori ekonomik“ Meni”sh.p.k.  per keto arsye:
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (21)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018.
	Ankesa:  JO.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (22)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.06.2018 (1)
	Ankesa: PO/ Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik 375/2018 datë 05.06.2018
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (23)
	3. Operatori ekonomik nuk ka arritur te deshmoje se ploteson Kriterin e Vecante te Kualifikimit nr.2.7.1, ku kerkohet : Per disponimin e te gjitha mjeteve te mesiperme ofertuesit duhet te paraqesin: Deklarate mbi disponimin e makinerive sipas shtojces...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.06.2018.
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (24)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :12.06.2018
	Ankesa: SKA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (25)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 12.06.2018
	Ankesa: ka ose jo :  Nuk ka patur ankesa
	Ka paraqitur  ofertën  me marzhin e fitimit të shprehur në përqindje 9.9 %
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