
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2021        

                                                                                                                 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 (PARA PROCESIT TË ANKIMIT) 

 

Datë:  03.08.2021 

 

Për:  Operatorin ekonomik  ''FJONA-2006'' SHPK                                                                            

Adresa: Zona Kadastrale 3225, Godine private me nr. pasurie 48/92, Kati I-r, 

Xhafzotaj,Durres  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, Marrëveshje Kuadër me  disa operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Shërbim pastrimi” ndare ne 

2(dy) lote, me fond të përgjithshëm të Marrëveshjes Kuadër6.106.712,80 (gjashtë milion e njëqind 

e gjashtë mijë e shtatëqind e dymbedhjetë leke e tete qindarka) lekë pa TVSH dhe me nr REF-

99578-06-30-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2 “Shërbimi i pastrimit të ambjentit të brendshme dhe 

te jashtme të Shkolles Shqiptare te Administrates Publike”, me fond të lotit: 2,107,476.80 (dy 

milion e njëqind e shtate mijë e katerqind e shtatedhjetë e gjashtë presje tete) lekë pa (TVSH), me 

afat 24 muaj, marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara  me numër reference te lotit  REF-99584-06-30-2021 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave sipas kërkesës se Autoritetit 

Kontraktor, brenda afatit  24 muaj të lidhjes së Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 05.07.2021, Nr.104.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 
  

1) “DION-AL” SHPK               K67917301H 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 2,038,536 ( Dy milion e tridhjetë e tetë mijë  e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 



2) ''FJONA-2006'' SH.P.K      K31321510F 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 1,994,208 (Një milion e nëntëqind e nëntedhjetë e katër  mijë  e dyqind e tetë) lekë (pa 

TVSH)  (me numra dhe fjalë). 

 

3) “Pastrime Silvio” SH.P.K       K88010301S 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 1,685,292 (Një milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e 

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

 

4) “S I L V E R” SHPK      K91413010N 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

Vlera: 1,986,360 (Një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) 

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

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “Pastrime Silvio” SH.P.K       K88010301S 

   Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it    

 

2.“S I L V E R” SHPK      K91413010N 

  Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

 

 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

 

1. Operatori Ekonomik “PASTRIME SILVIO” SHPK,      

 Operatori ekonomik nuk arriti të paraqesë Formularin e listës së çmimeve të shërbimeve 

sipas Shtojcës 2 në përputhje me pikën 2 gërma E), të seksionit I: Udhëzime për Operatorët 

Ekonomikë, pasi në momentin e hapjes në ofertën e paraqitur ka ndryshuar sasinë për 

artikullin nr 1 sipas DT. (Sasia e pritshme per 24 muaj = 317,856; ka ofertuar për Sasia e 

pritshme për 24 muaj = 317.856) 

 

2. Operatori Ekonomik “SILVER” SHPK,            

 Operatori ekonomik nuk arriti të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2018, 

2019) me fitim sipas nenit 43, pika 4 të VKM-së 285 datë 19.05.2021. Kriteri konsiderohet 

i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk kanë raport negative ndërmjet 

aktivit dhe pasivit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ''FJONA-2006'' SHPK se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 1,994,208 (Një milion e nëntëqind e nëntedhjetë e katër  mijë  e 

dyqind e tetë) lekë pa TVSH është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 


