
                                                                 

 

Drejtuar:  Operatorit ekonomik  “Fusha” shpk      

     Adresa:  Njësia Bashkiake Nr. 2, Rr: “Murat Toptani”, Godina nr. 25, Tiranë 

                

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e Hapur mbi Kufirin e Lartë Monetar” “Shërbimi i 

Pastrimit të Zonës Tirana IV” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Shërbimi i Pastrimit të 

Zonës Tirana IV”. 

 

Fondi limit: 744,180,353 (shtatëqind e dyzetë e katër milion e njëqind e tetëdhjetë mijë e 

treqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së 

Tiranës për vitin 2017, miratuar me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin  e 

programit buxhetor afatmesëm 2017 – 2019 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës 

për vitin 2017”, financuar në 3 (tre) vite buxhetore: 

 

- Viti I, (2017) - fondi prej: 248,060,118 (dyqind e dyzetë e tetë milion e 

gjashtëdhjetë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH 

- Viti II, (2018) - fondi prej: 248,060,118 (dyqind e dyzetë e tetë milion e 

gjashtëdhjetë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH 

- Viti III, (2019) - fondi prej: 248,060,118 (dyqind e dyzetë e tetë milion e 

gjashtëdhjetë mijë e njëqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, 

miratuar me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin  e programit buxhetor afatmesëm 

2017 – 2019 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017” 

Kohëzgjatja e kontratës: 365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) ditë  kalendarike x 3 (tre) 

vite nga data e lidhjes së kontratës. 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 27.09.2017, ora 12:00 

 

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i 

Njoftimeve Publike Nr. 29 datë 24.07.2017. 

 

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

 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

   

1. Operatori Ekonomik  “Victoria Invest” shpk  

                                                                                                         NUIS  K32712206U 



      

Vlera e ofertës = 673,531,185 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e tre milion e pesëqind e tridhjetë e 

një mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë)  lekë pa TVSH.  

2. Operatori Ekonomik  “Fusha” shpk 

                                                                                          NUIS J61922018S      

Vlera e ofertës =   699,000,767.10 (gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë pikë dhjetë)  lekë pa TVSH. 

 

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” shpk & “Dion Texnikh A.E”   

NUIS K67917301H & NUIS 094413212 

                                                                     
Vlera e ofertës =   714,910,862.70 (shtatëqind e katërmbëdhjetë milion e nëntëqind e dhjetë 

mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy pikë shtatëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Silver” shpk &”Servizi Sanitari Integrali” 

srl                       NUIS  K88010301S & NUIS  03442910612 

      

Vlera e ofertës =  720,600,000 (shtatëqind e njëzetë milion e gjashtëqind mijë)  lekë pa 

TVSH.  

 

5.   Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Korsel” shpk & “Brai Cata” srl &”Duka” 

shpk          NUIS  J64104124G& NUIS  13627967 

      

Vlera e ofertës = 729,803,789.44 (shtatëqind e njëzetë e nëntë milion e tetëqind e tre mijë e 

shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë pikë dyzetë e katër) lekë pa TVSH.  

 

6. Operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” shpk  NUIS  

K91326028I 

Vlera e ofertës = 740,569,218 (shtatëqind e dyzetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë 

mijë e dyqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Victoria” shpk nuk plotëson pikën 11 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të tenderit: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një 

deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë  e mjeteve, ku të përcaktohen të dhënat 

teknike dhe sasitë përkatëse për mjetet e mëposhtme...”, pasi nuk është paraqitur një 

deklaratë mbi disponueshmërinë ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë e 

mjeteve të kërkuara.  

 Operatori ekonomik “Victoria” shpk nuk plotëson pikën 12, gërma “e” të Kapacitetit 

teknik të Dokumentave Standarte të tenderit: “Mjetet e porositura duhet të shoqërohen 

me Akt Marrëveshjen e porosisë/Kontratën e Porosisë (origjinal ose kopje e 

noterizuar). Akt Marrëveshja e porosisë/Kontrata e Porosisë duhet të përmbajë të 

dhënat e sakta në lidhje me tipin e mjetit të porositur, vitin e prodhimit të tij, të dhënat 

teknike për mjetin, kushtet e kontratës si dhe afatin për ekzekutimin e porosisë. Akt 

Marrëveshja e porosisë/Kontrata e Porosisë duhe të shoqërohet dhe me katalogun e 

mjetit të porositur (origjinal ose kopje e noterizuar)”, pasi për mjetet e porositura 



nëpërmjet kontratës së porosisë me subjektin “Autovision” (IVECO), Nr. 580.Rep, 

datë 26.09.2017 në katalogët e paraqitur jepen të dhëna vetëm për kokën e makinerive 

dhe jo pjesën e karrocerisë së tyre, pra materiali viziv i paraqitur nuk përmban të dhëna 

teknike/specifikimet çka bie në kundërshtim edhe me pikën 11 (a-f).  

 Operatori ekonomik “Victoria” shpk nuk plotëson pikën 12, të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të tenderit: “Për Mjetet teknologjike të kërkuara në pikën 11, 

gërma a – f, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më 

poshtë.......”, pasi referuar kontratës së porosisë me subjektin “Autovision” (IVECO), 

Nr. 580.Rep, datë 26.09.2017 dhe kontratës së shitjes me kusht me subjektin “Gentek 

Lojistik temizlik Makin eve Endustriyel Urunler A.S”, Nr.588.Rep, datë 27.09.2017, 

nga verifikimi i dokumentacionit bashkëlidhur rezulton paraqitja e mjeteve të njëjta 

nga dy subjekte të ndryshme, e dëshmuar me të njëjtat foto.  

 Operatori ekonomik “Victoria” shpk nuk plotëson pikën 12, të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të tenderit: “Për Mjetet teknologjike të kërkuara në pikën 11, 

gërma a – f, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më 

poshtë.......”, pasi  në dokumentacionin bashkëlidhur kontratës së shitjes me kusht me 

subjektin “Gentek Lojistik temizlik Makin eve Endustriyel Urunler A.S”, nuk ekziton 

asnjë lidhje pronësie mbi mjetet nga ana e shitësit, subjektit  “Gentek Lojistik temizlik 

Makin eve Endustriyel Urunler A.S”.  

 Operatori ekonomik “Victoria” shpk nuk plotëson pikën 12, të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të tenderit: “Për Mjetet teknologjike të kërkuara në pikën 11, 

gërma a – f, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më 

poshtë.......”, pasi  në kontratën e shitjes me kusht me subjektin “Gentek Lojistik 

temizlik Makin eve Endustriyel Urunler A.S”, Nr.588.Rep, datë 27.09.2017  nuk është 

përcaktuar specifikisht objekti i procedurës së prokurimit, konkretisht:” Shërbimi i 

Pastrimit të Zonës Tirana IV”. 
 

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Shpresa” shpk & “Dion Texnikh A.E”; 
o Operatori ekonomik “Shpresa” shpk nuk plotëson pikën 2 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të tenderit: “Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të 

një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të shërbimit të 

pastrimit për Zonën Tirana – IV, i cili duhet të ketë një eksperiencë pune jo më pak se 

5 vjet në fushën e ofrimit të shërbimit të pastrimit shoqeruar me dokumentacionin e 

mëposhtme:Librezë pune (përkatëse), Diplomë , CV përkatëse, Kontrate pune midis tij 

dhe operatorit ekonomik (e vlefshme). Në rast të mosplotësimit në këtë kontratë të 

eksperiencës 5 vjeçare të punës së kërkuar më sipër, Drejtuesi Teknik duhet të 

paraqesë vërtetim lëshuar nga punëdhënësi i mëparshem për eksperiencën e punës në 

ofrimin e shërbimit të pastrimit, pasi CV rezulton e panënshkruar nga Drejtuesi 

Teknik.  

 Operatori ekonomik “Shpresa” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të 

punësuar 1 (një) mjek të përgjithshëm dhe duhet të rezultojë në list-pagesat e 

shoqërisë. Kjo duhet të vërtetohet me paraqitjen e dokumenteve: Kontratë Pune e 

vlefshme, Urdhër Mjeku, CV, Librezë Pune, Diplomën përkatësë. Në rastin e bashkimit 

të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të ketë të punësuar 

1 (një) mjek të përgjithshëm i cili duhet të rezultojë në list-pagesat e shoqërisë dhe ta 

vërtetojë me dokumentacionin e mësipërm”, pasi CV rezulton e panënshkruar nga 

Mjeku i Përgjithshëm.  

 Operatori ekonomik “Shpresa” shpk nuk plotëson pikën 12, gërma “e” të Kapacitetit 

teknik të Dokumentave Standarte të tenderit: “Mjetet e porositura duhet të shoqërohen 



me Akt Marrëveshjen e porosisë/Kontratën e Porosisë (origjinal ose kopje e 

noterizuar). Akt Marrëveshja e porosisë/Kontrata e Porosisë duhet të përmbajë të 

dhënat e sakta në lidhje me tipin e mjetit të porositur, vitin e prodhimit të tij, të dhënat 

teknike për mjetin, kushtet e kontratës si dhe afatin për ekzekutimin e porosisë. Akt 

Marrëveshja e porosisë/Kontrata e Porosisë duhe të shoqërohet dhe me katalogun e 

mjetit të porositur (origjinal ose kopje e noterizuar)”, pasi për mjetet e porositura 

nëpërmjet Akt-Marrëveshjes së Porosisë me subjektin “Autovision” (IVECO), datë 

11.09.2017 në katalogët e paraqitur jepen të dhëna vetëm për kokën e makinerive dhe 

jo pjesën e karrocerisë së tyre, pra materiali viziv i paraqitur nuk përmban të dhëna 

teknike/specifikimet çka bie në kundërshtim me pikën 11 (a-f).   

 

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Silver” shpk &”Servizi Sanitari Integrali” 

srl; 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Silver” shpk & “Servizi Sanitari Integrali” srl nuk 

plotëson pikën 3 të Kritereve të Përgjithshme të Kualifikimit: “Vec kesaj, nëse oferta 

dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen: a.Marrëveshja 

e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht; b. 

Prokura e posaçme”, pasi nuk kanë paraqitur Kontratë Bashkëpunimi dhe prokurë të 

Posacme.  

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Silver” shpk & “Servizi Sanitari Integrali” srl nuk 

plotëson pikën 1, gërma “c” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit: “Formulari i 

Ofertës, sipas Shtojces 1” pasi oferta nuk është shoqëruar me Preventivin e detajuar 

sipas zërave të shërbimit.  

 Përsa më sipër, bashkimi i operatorëve ekonomikë “Silver” shpk & “Servizi Sanitari 

Integrali” srl s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe 

teknik dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në 

Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 

7, e Dokumenteve Standarte të Tenderit për këtë procedurë. 

 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Korsel” shpk & “Brai Cata” srl &”Duka” shpk 

 Referuar Kontratës së Bashkëpunimit Nr. 4946.Prot, Nr.1134.Kol, datë 21.09.2017, 

Operatori ekonomik “Duka” shpk është pjesë e bashkimit ekonomik dhe nuk përmbush 

asnjë nga Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, sipas Shtojcës 7 të Dokumentave Standarte të Tenderit pasi nuk ka 

paraqitur dokumentacion të plotë ligjor dhe teknik 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Fusha” 

shpk, me adresë: Njësia Bashkiake Nr. 2, Rr: “Murat Toptani”, Godina nr. 25, Tiranë, 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  699,000,767.10 (gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë pikë dhjetë) lekë pa TVSH, 

ështe identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e 

Kombit”, Nr. 1, 1001, Tiranë, disponibilitetin e mjeteve dhe konteniereve, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 15 (pesëmbedhjete) ditëve nga data e marrjes së këtij njoftimi 

dhe rrjedhimisht sigurimin e kontrates 5 (pese) dite pas verifikimit fizik te mjeteve dhe 

konteniereve. 



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

do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar , oferta e të cilit ështe dorëzuar 

me një vlerë të përgjithshme prej 740,569,218 (shtatëqind e dyzetë milion e pesëqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH,  siç parashikohet në 

Nenin 58 pika 5  të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar). 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   18.10.2017 

 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje 

të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe 

në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, paraqitur ankesa nga 

bashkimi i operatoreve ekonomike “Shpresa” shpk &”JV Dion texnikh” A.E, hyrë në 

Bashkinë e Tiranës me shkresën Nr. 38239. Prot. datë 20.10.2017 (administruar në dosjen e 

prokurimit) për trajtimin e së cilës është ndjekur procedura e parashikuar në Kreun VII, Neni 

63, pika 3 dhe pika 5 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i 

ndryshuar) si dhe në Kreun X, Neni 78 pika 5 dhe pika 6 te VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe në përfundim i është 

kthyer përgjigje nëpërmjet shkresës me Nr. 38239/2 Prot. datë 27.10.2017; 

ankesa nga operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk, hyrë në Bashkinë e Tiranës me 

shkresën Nr. 38597. Prot. datë 23.10.2017 (administruar në dosjen e prokurimit) për trajtimin 

e së cilës është ndjekur procedura e parashikuar në Kreun VII, Neni 63, pika 3 dhe pika 5 të 

Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në Kreun X, 

Neni 78 pika 5 dhe pika 6 te VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (i ndryshuar) dhe në përfundim i është kthyer përgjigje nëpërmjet shkresës 

me Nr. 38597/2 Prot. datë 30.10.2017. 

 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave pranë Komisionit të Prokurimit Publik në mbështetje 

të Nenit 63, pika 6 të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) 

asnjë nga operatorët ekonomikë nuk ka ushtruar të drejtën e ankimimit të vendimit të 

Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave pranë Komisionit të Prokurimit Publik. 

 

 

 

 


