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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI RAJONAL LEZHË

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Nr. ____ Prot. Data 02.07.2018

Për: “JUNIK” SHPK

Adresa: LEZHE Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor
Lezhe

Procedura e prokurimit: “PROCEDUR E HAPUR”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-63125-04-17-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i lavanterise”.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 23/04/2018 Numri 16

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “JUNIK SHPK, NIPT: J68007522L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (me numra dhe fjalë)” 25,591,500 (njezete e pese miljon e peseqind e nentedhjete e nje
mije e peseqind) leke pa TVSH dhe 30,709,800 (tridhjete miljon e shtateqind e nente mije
e teteqind) leke me TVSH.

2. SANITARY CLEANING” SHPK, NIPT: L42429004B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (me numra dhe fjalë): 22,489,500 (njezete e dy miljon e katerqind e tetedhjete e nente
mije e peseqind) leke pa TVSH dhe 26,987,400 (njezete e gjashte mije e nenteqind e
tetedhjete e shtatemije e katerqind) leke me TVSH

3. “UNIVERS SERVIS” SHPK NIPT L01703501S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera (me numra dhe fjalë): 24,557,500 (njezete e kater miljon e peseqind e pesedhjete e
shtate mije e peseqind) leke pa TVSH dhe 29,469,000 (njezete e nente mije katerqind e
gjashtedhjete e nente mije ) leke me TVSH



Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 SANITARY CLEANING” SHPK, NIPT: L42429004B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2 “UNIVERS SERVIS” SHPK NIPT L01703501S

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Operatori ekonomik “SANITARY CLEANING” SHPK, sipas të gjitha kritereve të

vendosura në DST, rezulton me mangesi dokumentacioni si me poshte:

Se pari : Nuk ka provuar se ka shlyer detyrimet e maturuara te energjise elektrike

Vertetimi nr 8163/1 prot date 03.05.2018 leshuar nga OSHEE qe ju ka paraqitur ne
permbushje te ketij kriteri perfshin pagesen e energjise elektrike per muajin Mars 2018.
Data e hapjes se ofertave ka qene data 08. 06.2018. qe do te thote se subjekti duhej te
provonte se ka paguar detyrimet e maturuara te energjise elektrike edhe per muajin Prill
2018 , Detyrimi ligjor eshte qe fatura e muajit Prill duhet te paguhet brenda dt 28 te
muajit pasardhes .
Mospagesa e muajit Prill (detyrimi maturuar) bie ne kundershtim me VKM 379 date
11.06.2014 “ Per disa shtesa ne VKM nr 1 date 10.01.2007 “ operatori ekonomik duhte
paraqese "Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i
regjistruar në Shqipëri. Mos shlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për
skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara
të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në
proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë
këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga operatori
ekonomik.".

Se dyti : ne permbushje te kriterit “Operatori ekonomik duhet tё disponojё ambjentin ku
ushtron veprimtarinё e shёrbimit tё lavanderisё : Tё vёrtetuar me dokumentacionin pёrkatёs tё
pronёsisё, apo nё rastin e marrjes me qera e vёrtetuar me kontratё hua-marrje e vlefshme pёr tё
gjithё periudhёn e shёrbimit qё kёrkohet.Tё shoqёruar me akt-teknik pёr sa i takon masave
mbrojtёse ndaj zjarrit. bazuar ne ligjin Nr.152/2015 , “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpetimi”, neni 38 “ju ka paraqitur nje kontrate qiraje nr 1273REP nr 239/2 Kol date 14.04.2018
per pasurine me nr 27/78 ZK 8511 ku i ka bashkengjitur certifikaten e pronesise se ambientit te
marre me qera. Referuar te dhenave te certifikates se pronesise pasuria eshte e llojit TRUALL
ndersa ndertese nuk figuron fare qe do te thote se nuk ka ambient ku te ushtrojveprimtarine e
sherbimit te lavantersie , kriter ky i kerkuar ne DST .
Po keshtu dokumentacioni i kontrates se qerase per ambjentet ku do ushtrohet aktiviteti i
Lavanterise nuk perputhet me dokumentacionin e aktit teknik kundra zjarrit te leshuar nga
PMZSH, Bashkia Durres, pasi kane adresa te ndryshme. Tek kontrata e qirase adresa ku ndodhet
objekti thuhet “rruga A.Goga, L,Nr.8, Durres”, ndersa tek akti teknik kundra zjarrit



thuhet“Lgj18, Rr.Vaso Pasha, Durres”. Pra jane dy adresa te ndryshme. Duhej patjeter qe ne
aktin teknik te kishte referenca te sakta se per cilin objekt eshte leshuar ky akt teknik. Sa me lart
ky dokumentacion i paraqitur nga ana e subjektit nuk ploteson kushtin e kerkuar ne DST , ndaj
konsiderohet i pavlefshem.
Se treti : ne permbushje te kriterit “Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi apo me qera
mjet transporti te mbyllur tip frigoriferik.Ky kriter plotësohet me paraqitjen e:

Çertifikata e pronësisë
Leja e Qarkullimit
Polica e Sigurimit
Kontrolli Teknik Vjetor
Taksat vjetore
(këto dokumenta të jenë të vlefshme në datën e hapjes se ofertave)

Dokumentacioni i paraqitur nga subjekti nuk permbush kushtin e vendosur ne dst nga AK, pasi :
a. Polica e sigurimit ka kaluar afatin e vlefshmerise se saj, pasi data e perfundimit

eshte data 29/05/2018. Pra kry kriter nuk eshte plotesuar nga Operatori

Ekonomik.

b. Certifikata e kontrollit teknik vjetor, ka kaluar afatin e vlefshmerise se saj, pasi

data e perfundimit eshte data 30/05/2018. Pra kry kriter nuk eshte plotesuar nga

Operatori Ekonomik.

c. Taksa vjetore ka kaluar afatin e vlefshmerise se saj, pasi data e perfundimit eshte

data 30/05/2017, pra e vlefshme deri me date 30/05/2018.

Per sa me siper ky kriter nuk eshte permbushur nga ana e subjektit.
Se katerti : ne permbushje te kriterit Operatori ekonomik duhet tё ketё tё punёsuar jo me pak se
8 (tete) punonjës në sektorin e shërbimit te lavanderisë pёr tre vitet e fundit te vёrtetuar
nepermjet formes elektronike”. Nder keto 8 punonjes, njeri eshte me kushtin qe te jete i
profesionit Inxhinier mjedisi, bazuar ne ligjit 10431 date 09.06.2011 per mbrojtjen e mjedisit.
Subjekti ka paraqitur nje kontrate, te lidhur me date 11 shkurt 2017, me nje punonjes ku ka
cituar qe ky punonjes do ushtroje detyren e Ing. mjedisi. Ne kontrate thuhet qe tre muajt e pare
te kontrates se punes, nga data 11/02/2018 deri me date 11/05/2018 nje periudhe prove per
punemarresin. Pra kontrata eshte lidhur me date 11 shkurt 2017 ndersa tre muajt e pare jane te
nje viti me pas. Ka mos perputhje mes dates se lidhjes se kontrates dhe periudhes se proves. Por
ne asnje rrjesht te kontrates nuk permendet fjala sherbim lavanteri apo e ngjashme me te, cka
provon se kjo kontrate nuk i ka sherbyer sektorit te lavanterise per te cilin eshte kerkuar. Subjekti
per kushtin e sipercituar ka paraqitur edhe nje cv te inxhinierit, ku thuhet se diplomimi eshte
kimist teknolog, qe nuk ka asnje lidhje me kerkesen e cituar ne dst, ndersa certifikimi i
permendur ne cv qe personi eshte i certifikuar nga Ministria e Mjedisit si ekspert per vleresimin
e problemeve mjedisore.
.

Se pari me deklarimet e mesiperme, subjekti nuk permbush kushtin e vendosur ne dst per
te pasur si te punesuar per tre vitet e fundit ne sektorin e sherbimit te lavanterise a po nje
pune te ngjashme me te nje inxhinier mjedisi.
Se dyti keto dokumente te deklaruara duhet patjeter te shoqeroheshin me diplomen
originale ose fotokopje te noterizuar te personit.

Pashtu ne vazhdim te ketij kriteri pikes 6 ,operatori ka sjelle nepermjet formes elektronike



formularet E-sig 0 25 vetem per tre muajt (janar ,shkurt ,mars 2018 ) dhe nuk ka dorezuar
nepermjet formes elektronike list pagesat e tre viteve te fundit , jo me pak se 8 (tete) punonjës në
sektorin e shërbimit te lavanderisë pёr tre vitet e fundit te vёrtetuar nepermjet formes
elektronike,pasi edhe formulari e –sig 02/a tregon qe operatori ka derdhur kontributet per 34
muaj ,por nuk ka vertetuar se keto punonjes jane per sherbimin e lavanterise ,por mund te jene te
natyrave te tjera,
Po ashtu ka mosperputhje mes pages bruto ne kontrate dhe pages bruto te deklaruar ne
formularin ne fome elektronike per keto punonjes .
Xhemile Talja deklaruar ne kontrate paga bruto 41,505 leke dhe ne sigurime paga bruto 28,152
leke
Adelina Shkurti deklaruar ne kontrate paga bruto 41,505 leke dhe ne sigurime paga bruto
28,152 leke
Rregjina Lloni deklaruar ne kontrate paga bruto 35,025 leke dhe ne sigurime paga bruto 28,153
leke ,gje qe bie ndesh me kodin e Punes .
Miranda Marjanaku deklaruar ne kontrate paga bruto 42755 leke dhe ne sigurime paga bruto
28152 leke

Operatori ekonomik “UNIVERS SERVIS” sipas të gjitha kritereve të vendosura në DST,
rezulton me mangesi dokumentacioni si me poshte:

Se pari : ne permbushje te kriterit “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve
të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që
është i regjistruar në Shqipëri”. Nuk ka provuar se kai shlyer detyrimet e maturuara te
energjise elektrike

Pasi mungon vertetimi leshuar nga OSHEE qe do te thote se subjekti duhej te provonte se ka
paguar detyrimet e maturuara te energjise elektrike , bazuar ne VKM 379 date 11.06.2014 “ Per
disa shtesa ne VKM nr 1 date 10.01.2007 “ operatori ekonomik duhte paraqese "Një vërtetim që
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mos shlyerja e detyrimeve
të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur
rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar
nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi i energjisë elektrike është i detyruar
që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e depozitimit të kërkesës nga
operatori ekonomik.".

- Se dyti : ne permbushje te kriterit “Operatori ekonomik duhet tё disponojё ambjentin
ku ushtron veprimtarinё e shёrbimit tё lavanderisё : Tё vёrtetuar me dokumentacionin
pёrkatёs tё pronёsisё, apo nё rastin e marrjes me qera e vёrtetuar me kontratё hua-
marrje e vlefshme pёr tё gjithё periudhёn e shёrbimit qё kёrkohet.Tё shoqёruar me
akt-teknik pёr sa i takon masave mbrojtёse ndaj zjarrit. bazuar ne ligjin Nr.152/2015 ,
“Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi”, neni 38 “ju keni paraqitur nje
kontrate qiraje nr 269Rep._nr 82/2 Kol date 25.03.2016 per pasurine me nr 513 dt
11/11/2009 , pasuri e llojit toke are 1358 m2 te ndodhur ne adresen Xhafzotaj , godina 1
kateshe ngjitur me tregun rural te fruta perimeve me nr zone kadastrale 3852 Vol 16
fq216 dhe nr pasurie 49/67 ku eshte ndertuar godina e dhene me qera . sipas
dokumentave bashkengjitur.(dokumenta te cilat nuk jane ngarkuar ne sistem)

- Ju nuk keni bashkengjitur dokumentacionin plotesues te kesaj kontrate .



- Se treti : ne permbushje te kriterit “Kopje tё çertifikuara tё raporteve financiare të
bilanceve pёr tre vitet e fundit”, Pasqyrat financiare te vitit 2015, nuk jane te
konfirmuara me shkrese percjellese nga Institucioni i DRT Durres, por jane me firme te
inspektorit dhe me vule sekretarie, duhet me firme te drejtorit rajonal dhe me vule te
institucionit.

- Se katerti : ne permbushje te kriterit “Operatori ekonomik duhet tё ketё tё punёsuar jo
me pak se 8 (tete) punonjës në sektorin e shërbimit te lavanderisë pёr tre vitet e fundit
te vёrtetuar nepermjet formes elektronike”. Nder keto 8 punonjes, njeri eshte me
kushtin qe te jete i profesionit Inxhinier mjedisi, bazuar ne ligjit 10431 date 09.06.2011
per mbrojtjen e mjedisit. Nuk disponon punonjesit inxhinierin e mjedistit, kriter ky i
kerkuar ne dst cka perben kusht per skualifikim.

- Se pesti ; ne permbushje te kriterir: “Operatori ekonomik duhet te paraqese nje CV te
personelit kryesor te nevojshem per te zbatuar kontraten”. Ne listepagesat e
punonjesve, sipas cv te deklaruara, rezulton se Shoferi, Z.Eri Skenderja, nuk figuron ne
listepagesa per vitet 2015 dhe 2016, cka perben kusht per skualifikim pasi nuk permbush
kushtin e vendosur ne DST per pasjen ne pune per 3 vite radhazi te stafit te punonjesve te
deklaruar.

- Ne listepagesat e punonjesve, sipas CV te deklaruara, rezulton se punetori ngarkim
shkarkimit, Z.Hamit Shehu, nuk figuron fare, per asnje periudhe 2015/2018, ne
listepagesat e deklaruara, cka perben kusht per skualifikim pasi nuk permbush kushtin e
vendosur ne DST per pasjen ne pune per 3 vite radhazi te stafit te punonjesve te
deklaruar.

- Ne listepagesat e punonjesve, sipas CV te deklaruara, rezulton se punonjesi Zj.Majlinda
Bici, nuk figuron fare, per asnje periudhe 2015/2018, ne listepagesat e deklaruara, cka
perben kusht per skualifikim pasi nuk permbush kushtin e vendosur ne dst per pasjen ne
pune per 3 vite radhazi te stafit te punonjesve te deklaruar.

- Ne listepagesat e punonjesve, sipas CV te deklaruara, rezulton se punonjesi Z.Sajmir
Nuredini, nuk figuron ne listepagesat e deklaruara per periudhen 2015/2016 dhe 4
mujorin e pare janar-prill 2017, cka perben kusht per skualifikim pasi nuk permbush
kushtin e vendosur ne dst per pasjen ne pune per 3 vite radhazi te stafit te punonjesve te
deklaruar.

- Ne listepagesat e punonjesve, sipas CV te deklaruara, rezulton se punonjesi Z.Anri
Shima, nuk figuron ne listepagesat e deklaruara per periudhen 2015/2016 dhe 4 mujorin
e pare janar-prill 2017, cka perben kusht per skualifikim pasi nuk permbush kushtin e
vendosur ne dst per pasjen ne pune per 3 vite radhazi te stafit te punonjesve te deklaruar.

- Se gjashti :Po ashtu , ne kundershtim me DST ka plotesuar shtojcen 9, shtojcen 11,
shtojcen 12,te cilat jane shtojca qe duhet te plotesohen nga AK, jo nga OE.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “JUNIK SHPK, me NIPT:
J68007522L , Adresa: LEZHE Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise
Sherbimit Pyjor Lezhe, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 25,591,500
(njezete e pese miljon e peseqind e nentedhjete e nje mije e peseqind) leke pa TVSH dhe



30,709,800 (tridhjete miljon e shtateqind e nente mije e teteqind) leke me TVSH /pikët totale të
marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Rajonal Lezhe sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.06.2018

Ankesa: ka ose jo: NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Leon KAZA


