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AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 

Nr.______Prot.,            Tiranë, më ____ . ____. 2022 

 

                                           

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

(PARA PROCESIT TË ANKIMIT1) 

Datë:    08.08.2022 

Drejtuar:  “DESARET COMPANY” SHPK 

Adresa: Rruga" Hysni Gerbolli"', Pallati "Desaret", Njësia Bashkiake nr 11, Prane Kryqit te 

Kuq, Kati perdhe, Tiranë 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur – Shërbime’’, marrëveshje kuadër me një 

operator ekonomik , ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 (njëzet e katër) muaj, 

me objekt: “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme” për Qendrën Spitalore 

Universitare ‘’Nënë Tereza’’ me fond limit në vlerën prej: 38,009,074 (tridhjetë e tetë milion 

e nëntë mijë e shtatëdhjetë e katër) Lekë, pa TVSH,  me numër  reference të procedurës: REF-

30932-05-26-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedure e Hapur – Shërbime’’, marrëveshje kuadër me 

një operator ekonomik , ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 24 (njëzet e katër) 

muaj, me objekt: “Shërbim pastrimi i ambjenteve të jashtme” për Qendrën Spitalore 

Universitare ‘’Nënë Tereza’’ me fond limit në vlerën prej: 38,009,074 (tridhjetë e tetë milion 

e nëntë mijë e shtatëdhjetë e katër) Lekë, pa TVSH,  me numër  reference të procedurës: REF-

30932-05-26-2022. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 30.05.2022, Nr. 69.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

  1)    “SILVER” SHPK                                                                  K88010301S                                                                          

Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it  

Vlera: 32,304,592.1 (tridhjetë e dy milion e treqind e katër mijë e pesëqind e nëtëdhjetë e dy, 

pikë një) Lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë) 
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2) PASTRIME SILVIO” SHPK” SHPK                                   K91413010N                                                                                  

        Emri i plotë i shoqërisë                                     numri i NIPT-it  

Vlera: 35,679,095.22 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nënëtë mijë 

e nënëtdhjetë e pesë, pikë njëzetë e dy) Lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë) 

3)  BOE ” AFA GRUP” dhe   & KO” SHPK                       J77304705D/ K38207309       
Emri i plotë i shoqërisë                                                                 numri i NIPT-it  

Vlera: 30,396,910.50 (tridhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e gjshtë mijë e nëntëqind e 

dhjetë,  pikë pesëdhjetë) Lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë) 

  

4) “DESARET COMPANY” SHPK                                             K01816001J  

 Emri i plotë i shoqërisë                                                              numri i NIPT-it  

Vlera: 29,995,008.30 (njëzetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tetë, 

pikë  tridhjetë) Lekë (pa TV SH) (me numra dhe fialë) 

    
Për këtë procedurë prokurimi janë skualifikuar operatorët ekonomikë si vijon: 

1) Arsyeja e skualifikimit per "SILVER" SHPK 

 

         Ofertuesi nuk përmbush pikën 2, seksioni 2.3 "Kapaciteti Teknik" të Kritereve të Vecanta 

të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se dy punonjësit e 

deklaruar si Përgjëgjës Teknik P. C dhe A.ZH nuk kanë kualifikimet e këkruara profesionale 

Inxhinier Mjedisi sipas pikës 2 kapaciteti teknik Seksioni 2.3. Për këtë pikë Operatori 

Ekonomik ka paraqitur dy Çertifikata( 1 mujore) "për menaxhimin e mbetjeve jo të 

rrezikshme", lëshuar nga Qendra e Monitorimit të Mjedisit, të cilat nuk përbëjnë dokument 

ligjor që vërteton kualifikimin/profesionin Inxhiner Mjedisi. 

 

2)  Arsyeja e skualifikimit për BOE " AFA GRUP" dhe "DU & KO"SHPK 
 

- Ofertuesi nuk permbush pikën 2, seksioni 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta 

për Kualifikim, në lidhje me profilet e detyrueshme të stafit kryesor, dhe konkretisht për 

funksionin “përgjegjës për zbatimin e kontratës në profilin inxhiner kimist/ose mjedisi”. Nga 

“Deklarata per përcaktimin e personit përgjegjes”, e paraqitur në SPE nga ofertuesi nuk 

rezulton që specialistja e deklaruar si përgjegjëse për zbatimin e kontratës, Znj. R.M., të jetë 

diplomuar në profilin inxhinere kimist/inxhinere mjedisi sic kërkohet në pikën 2, seksioni 

2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të Vecanta për Kualifikim. Referuar dokumentacionit 

të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se Znj. R.M., është diplomuar në profilin 

inxhinere ndërtimi (profili transport) dhe jo inxhinere kimist/inxhinere mjedisi. 

   

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “DESARET COMPANY” SHPK, 

me numër NIPT: K01816001J, me adresë: Rruga" Hysni Gerbolli"', Pallati "Desaret", Njësia 

Bashkiake nr 11, Prane Kryqit te Kuq, Kati perdhe, Tiranë, se oferta e paraqitur në vlerën prej: 

29,995,008.30 (njëzetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e tetë, pikë  

tridhjetë) Lekë (pa TV SH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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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´. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.08.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Po 

Kanë marrë përgjigje nga organi qendror blerës: nr.906/2 prot., datë 06.06.2022 

Kanë marrë përgjigje nga KPP: nr. 613 prot., datë 28.06.2022 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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