
 
                              MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA  

Drejtoria Teknike 

 

Nr. ____ Prot             Tiranë, më ___.___2020            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:   “MENI” SHPK  

Adresa: Rruga Shenasi Dishnica Pallati Unicom, Nr.1 Hyrja A Kati II, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:  “Kërkesë për propozim”. 

Numri i referencës së procedurës: REF-67350-07-29-2020. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kërkesë për propozim-Shërbime”- Marrëveshje Kuadër me 

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

me objekt:“Shërbim mirëmbajtje ndërtimore për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Korçë” me 

fond të marrëveshjes kuadër në vlerën prej 7,658,314 (shtatëmilion e gjashtëqind e pesëdhjet e 

tetë mijë e treqind e katërmbëdhjetë)  Lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 

24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër. 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike data 03.08.2020, Nr. 49. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X      
 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

 

1) "ALBA KORÇA" SHPK                                                  K34004003T 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 5,000,800 (pesë milion e tetëqind) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 

2) "RAFIN COMPANY" SHPK                                            L52125110A                        
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it                

Vlera: 0 (zero) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 

 

3) "MENI" SHPK                     J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 5,815,550 (pesë milion e tetëqind e pesëmbëdhjet mije e pesëqind e pesëdhjetë) lekë, pa 

TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

4) "XHENGO COMPANY" SHPK       J64103171M 

        Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   



Vlera: 5,936,650 (pesë milion e nëntëqind e tridhjet e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjet) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Arsyet e skualifikimit, për "ALBA KORÇA" SHPK; 
 

 Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 1, gërmën dh (Ofertuesi duhet të dorëzojë : 

Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike 

të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri), të 

seksionit 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk 

arriti të paraqesi, Vërtetimin, që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara, 

të energjisë elektrike, të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik, që është i 

regjistruar në Shqipëri. 

 Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.3, (Për stafin teknik të punonjësve ofertuesi 

duhet të paraqesë dokumentat: …. Diplomën përkatëse. Të gjithë dokumentat duhet të jenë 

origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre), të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi, për punonjësit, me iniciale, H.M dhe 

A. H, dokumentin origjinal ose kopje të noterizuar të Diplomave përkatëse.  
 

2. Arsyet e skualifikimit, për "XHENGO COMPANY" SHPK; 
 

 Operatori ekonomik, nuk plotëson pikën 2.3.2, (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të 

ketë të punësuar dhe të deklaruar…. minimalisht 1 (një) punonjës të punësuar në secilin 

prej profesioneve/ zanateve, si vijon:….. teknik ndërtimi,….. mekanik.  Për stafin e 

punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë dokumentat:  Listë me emrat dhe profesionet/ 

zanatet e kërkuara për punonjësit), të seksionit 2.3, Për kapacitetin teknik, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti, që nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur,  të 

justifikojë, në listën me emrat dhe profesionet, specialistin, me profesion teknik ndërtimi 

dhe mekanik.  
 

3. Arsyet e skualifikimit, për "RAFIN COMPANY" SHPK 

 “Bazuar në kërkesën për tërheqje nga procedura e prokurimit më datë 24.08.2020. 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori ekonomik: “MENI” SHPK me nr. NIPT J61909018W dhe me vlere të ofertuar: 

5,815,550 (pesë milion e tetëqind e pesëmbëdhjet mije e pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH me 

adresë: Rruga Shenasi Dishnica Pallati Unicom, Nr.1 Hyrja A Kati II, Tiranë. 
 

Rrjedhimisht, jeni të 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 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen kuadër. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 25.08.2020 
 

Ankesa: JO 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

  


