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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

[14.05.2019]

Për: “Shpresa” SHPK me NIP/NUIS K67917301H, 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 IV: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Lushnje"
REF-13625-03-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shërbim Mirëmbajtje dhe Lyerje Ndërtesash” e ndarë në 7
(shtatë) lote; Loti IV: "Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Lushnje” Fondi limit Loti
IV – 3 276 363 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtëmije e treqind e gjashtëdhjetë e tre)
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) “Shpresa” SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2 860 425 (dy milion e teteqind e gjashtëdhjetë mijë e katër qind e njëzet e pesë) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) “E N I” SHPK J93711608Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 2 647 800 (dy milion e gjashtëqind e dyzet e shtatë mijë e tetëqind) lekë (pa TVSH) (me
numra dhe fjalë)

3) “ELDA-VL” shpk K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 0 lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1) Arsyet e skualifikimit të ”ELDA-VL” shpk

 Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

2) Arsyet e skualifikimit të “E N I” SHPK

 Nuk arriti të plotësojë kriterin e përcaktuar në pikën 2 të Kapaciteti ligjor/profesional të
operatorëve ekonomikë të shtojcës 8 të DT-së, pasi nuk arriti të paraqesë OHSAS-18001
(Sistemi menaxhimit te shëndetit dhe sigurimit në punë), të lëshuar nga një organ i vlerësimit
të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma
ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Çertifikata me nr.
AL111666C e paraqitur nga organi i vlerësimit të konformitetit LMS ASSESSMENTS
lëshues i certifikatës së paraqitur, nga verifikimet e kryera në zbatim të Rekomandimit të
përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga data 20.03.2018, në adresën
https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_United_Arab_Emirates/68 rezulton i akredituar nga
organizmi akreditues - Emiratet e Bashkuara Arabe (EIAC) i cili eshte nenshkrues i
International accreditation Forum IAF MLA për fushat si më poshtë:
Product Certification - ISO/IEC 17065 - 12 Sep 2016
Management Systems Certification - ISO/IEC 17021-1
Sub scopes
Level 4
MS: ISO/TS 22003 - 07 Jul 2017
MS: ISO/IEC 17021-3 - 03 Sep 2013
MS: ISO/IEC 17021-2 - 03 Sep 2013
Level 5
MS: ISO 22000 (FSMS) - 07 Jul 2017
MS: ISO 9001 (QMS) - 03 Sep 2013
MS: ISO 14001 (EMS) - 03 Sep 2013

Pra, rezulton se, EIAC- organizmi akreditues i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk ka
marrëveshje te njohjes reciproke për certifikimin sipas standardit OHSAS 18001(Sistemi
menaxhimit te shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS-18001 me IAF, pra me organizëm
ndërkombëtar akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

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

Operatori ekonomik “Shpresa” SHPK, me nr. NIPT K67917301H me ofertë ekonomike 2 860
425 (dy milion e teteqind e gjashtëdhjetë mijë e katër qind e njëzet e pesë) lekë (pa TVSH) me
adresë: 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
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e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.04.2019

Ankesa: ka ose jo - PO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në dt.02.05.2019

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI

Njësia e prokurimit:
Denisa Skënderaj
Misona Shpuza
Elona Lilo
Dt.14.05.2019
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