
 

 

 

Shtojca 15       

   

MINISTRIA E BRENDSHME 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data 17.07.2020] 

Për: “CLEAN FAST” SHPK, me adresë: Bulevardi "Bajram Curri", Godina ETC, Kati 13, Tiranë. 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:  Procedurë e Hapur  

Numri i referencës së procedurës: REF-55708-04-06-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim i pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme 

të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë” me fond limit të marrëveshjes kuadër prej 76,876,340.6 

(shtatëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e dyzetë pikë gjashtë) 

Lekë pa TVSH. Kohëzgjatja e kontratës: Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e 

nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër me afat 4 vjet.     

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X çmimi më i ulët  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

1) “LEKA- 2007” SHPK       K77929501L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

Vlera e ofruar: 55,166,400 ( pesëdhjetë e pesë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

katërqind ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

2)  “ALBPASTRIM” SHPK    L51902007T 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

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

 

3) “ALPEN PULITO” SHPK    K61516506H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera: 47,283,330 ( dyzet e shtatë milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë   

) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

4) “CLEAN FAST” SHPK     L61807037R 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 59,103,548 ( pesëdhjetë e nëntë milon e njëqind e tre mijë e pesëqind e dyzet 

e tetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

5) “CORGEN” SHPK     J674818825K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 70,008,801 ( shtatëdhjetë milion e tetë mijë e tetëqind e një) lekë (pa TVSH)  



(me numra dhe fjalë) 

 

6) “KPL” SHPK      K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 76,772,804.20 shtatëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë 

mijë e tetëqind e katër pikë dy) lekë (pa TVSH)(me numra dhe fjalë) 

 

7) “Pastrime Silvio” SHPK     K91413010N 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 69,874,382 ( gjashtëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë 

e treqind e tetëdhjetë e dy) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

8) “REJ” SHPK      J93711608Q 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 59,212,330 ( pesëdhjetë e nëntë milion e dyqindëe dymbëdhjetë mijë e treqind 

e tridhjetë  ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

9) “SANITARY CLEANING” SHPK   L42429004B 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 69,760,322 ( gjashtëdhjetë e nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e 

treqind e njëzet e dy ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

10)  “SORI-AL” SHPK     K31510049D 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  Vlera e ofruar: 76,068,263 ( shtatëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëdhjetë e tetë mijë e dyqind 

e gjashtëdhjetë e tre  ) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1) “LEKA- 2007” SHPK      K77929501L 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

   

2)  “ALBPASTRIM” SHPK    L51902007T 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

   

3) “ALPEN PULITO” SHPK    K61516506H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

4) “CORGEN” SHPK     J674818825K 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

5) “KPL” SHPK      K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Arsyeja e skualifikimit për “LEKA- 2007” SHPK 

 

 Operatori ekonomik skualifikohet pasi nuk arriti të plotësoj pikën 2, Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, nën pikën 1/b. Nuk arriti të paraqesë Deklaratën për paraqitje ofertë të pavarur, 

sipas shtojcës 1/1. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të 

kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se 

ka realizuar furnizime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të kapacitetit teknik, pasi 

nuk arriti të paraqesë dokumentacion ku të vertetojë se duhet të ketë jo më pak se 15 



(pesëmbëdhjet) punonjës në fushën e pastrimit, të siguruar për periudhën Dhjetor 2019-Shkurt 

2020. Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë: Kontratat e punësimit, 

librezat e punës dhe librezat shëndetsore për të paktën 15(pesëmbëdhjetë) punonjës në fushën 

e pastrimit, pasi nuk arriti të paraqesi asnjë kontrat punsimi, librezë pune dhe librezë 

shëndetsore, për punonjësit e kërkuar. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të kapacitetit teknik,  pasi 

nuk arriti të paraqesë deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë i cili duhet të deklarojë 

personin pjesë e stafit të tij, i cili do të jetë përgjegjës për ndjekjen dhe kryerjen e shërbimeve 

objekt i kësaj marrëveshje kuadër në autoritetin kontraktor, pasi nuk ka paraqitur deklaratën 

përkatëse, por për këtë pikë ka afruar vetëm kontratën e punës. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të kapacitetit teknik,  pasi 

nuk arriti të paraqesë dokumentacion që disponon: 

- Kazanë plehrash teknologjike (me mekanizëm), minimuni 6(gjashtë) copë; 

- Kosha të vegjel mbeturinash për tu vendosur në anë të rrugëve, minimuni 18(tetëmbëdhjetë) 

copë;  

- Karrela për pastrimin, minimuni 5(pesë) copë. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “ALBPASTRIM” SHPK 

 Ofertuesi s’kualifikohet pasi nuk përmbush pikën 4 të nenit 66 të VKM-së Nr. 914, datë 

29.12.2014, sipas së cilit: “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të 

gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”.  

 Operatori ekonomik s’kualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1, gërma 

“e” të kritereve të vecanta për kualifikim të dokumentave të tenderit, duke mos arritur të 

vërtetojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të 

kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se 

ka realizuar furnizime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të kapacitetit teknik,  pasi 

nuk arriti të paraqesë dokumentacion që disponon: 

- Kazanë plehrash teknologjike (me mekanizëm), minimuni 6(gjashtë) copë; 

- Kosha  të vegjel mbeturinash për tu vendosur në anë të rrugëve, minimuni 18(tetëmbëdhjetë) 

copë;  

- Karrela për pastrimin, minimuni 5(pesë) copë. 

 

3. Ofertuesi “ALPEN PULITO” SHPK skualifikohet për arsye se: 

“Në zbatim të Vendimit nr. 241/2020 me datë 07.07.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik 

 

4. Arsyeja e skualifikimit për “CORGEN” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 1 të kritereve të përgjithshme të kualifikimit pasi një 

nga ortakët e shoqërisë rezulton i denuar për një nga veprat e parashikuara në nenin 45 pika 1 

të ligjit “Për Prokurimin Publik”. 

 Nuk arriti të plotësoj pikën 3.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, nën pika 2, Kopje të 

çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse 

tatimore, pasi bilanci i vitit 2017 nuk është i çertifikuar nga autoriteti përkatës.  

5. Arsyeja e skualifikimit për “KPL” SHPK 

 Operatori ekonomik nuk arriti të plotësoj pikën 2, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, nën pikën 

1/b, ç, d, dh, pasi nuk ka paraqitur asnjë nga deklaratet e kërkuara sipas këtyre pikave. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (b) të Kritereve të Veçanta 

të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas 

Shtojcës 1/1. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (ç) të Kritereve të Veçanta 

të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, 

sipas Shtojcës 5. 



 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (d) të Kritereve të Veçanta 

të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 

6. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 (dh) të Kritereve të Veçanta 

të Kualifikimit, pasi nuk arriti të paraqesë Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së 

dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojces 7/1. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 1 të Kapacitetit Teknik të 

kritereve të veçanta të kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur nuk arriti të provojë se 

ka realizuar furnizime të ngjashme në raport me vlerën të paktën 40 % të fondit limit.  

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 2 të kapacitetit teknik, pasi 

nuk arriti të paraqesë dokumentacion ku të vertetojë se duhet të ketë jo më pak se 15 

(pesëmbëdhjet) punonjës në fushën e pastrimit, të siguruar për periudhën Dhjetor 2019-Shkurt 

2020. Për të vërtetuar këtë pikë, operatori ekonomik duhet të paraqesë: Kontratat e punësimit, 

librezat e punës dhe librezat shëndetsore për të paktën 15(pesëmbëdhjetë) punonjës në fushën 

e pastrimit, pasi nuk arriti të paraqesi asnjë kontrat punsimi, librezë pune dhe librezë 

shëndetsore, për punonjësit e kërkuar. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të kapacitetit teknik,  pasi 

nuk arriti të paraqesë deklarate të lëshuar nga Administratori i shoqërisë i cili duhet të deklarojë 

personin pjesë e stafit të tij, i cili do të jetë përgjegjës për ndjekjen dhe kryerjen e shërbimeve 

objekt i kësaj marrëveshje kuadër në autoritetin kontraktor, pasi nuk ka paraqitur deklaratën 

përkatëse, por për këtë pikë ka afruar vetëm kontratën e punës. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të kapacitetit teknik,  pasi 

nuk arriti të paraqesë dokumentacion që disponon: 

- Kazanë plehrash teknologjike (me mekanizëm), minimuni 6(gjashtë) copë; 

- Kosha të vegjel mbeturinash për tu vendosur në anë të rrugëve, minimuni 18(tetëmbëdhjetë) 

copë;  

- Karrela për pastrimin, minimuni 5(pesë) copë 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1) “CLEAN FAST” SHPK    L61807037R 

        Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

 Vlera e ofruar: 59,103,548 ( pesëdhjetë e nëntë milon e njëqind e tre mijë e pesëqind e dyzet e tetë) 

lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr.3, Tiranë, Tel: 042247865, 

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi, për të lidhur marrëveshjen kuadër. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.05.2020. 

Ankesa: PO. 

Kanë marrë përgjigje me; vendimin e KSHA-së nr.884/2 datë 01.06.2020; vendimin e KSHA-së 

me 992/2 datë 01.06.2020; Vendim i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 241/2020 datë 07.07.2020. 

 

Njoftimi mbi rivlerësimin e ofertave është bërë në datë 09.07.2020. 

Ankesa: JO. 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 
 


