MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENICA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
Drejtoria Teknike
Nr. ____ Prot

Tiranë, më ___.___2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT 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-69872-08-26-2020;
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 Objekti Ndërtimor, për Ministrinë e Shëndetësisë Dhe
Mbrojtjes Sociale", me fond të marrëveshjes kuadër në vlerën prej: 3,325,498 (tremilion e
treqind e njëzet e pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e tetë) 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 31.08.2020, Nr. 62.
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) "MENI" SHPK.
J61909018W
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,020,130 (dy milion e njëzet mijë e njëqindë e tridhjet) lekë, pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)
2) BOE "ALTEC" SHPK +
K01514009I
"KACDEDJA" SHPK
K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,127,964.40 (dy milion e njëqindë e njëzet e shtatë mijë e nëntëqindë e gjashtëdhjet e katër
pikë katër) lekë, pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)
3) "HYSI-2F" SHPK.
K72429007E
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 2,362,500 (dy milion e treqind e gjashtëdhjet e dy mije e pesëqind ) lekë, pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)
4) "REJ"SHPK.
Emri i plotë i shoqërisë

J93711608Q
numri i NIPT-it

Vlera: 2,469,914 (dy milion e katërqindë e gjashtëdhjet e nëntë mijë e nëntëqindë e katërmbëdhjet)
lekë, pa TVSH.
(me numra dhe fjalë)
Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
1. Arsyet e skualifikimit, për "HYSI-2F” SHPK.




Nuk plotëson pikën 2.3.3 (...Stafi teknik i punonjësve duhet të rezultojë në Licencën
profesionale të shoqërisë), seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta
të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nga verifikimi i dokumentacionit
të paraqitur, punonjësi z. T.S, Ing Hidroteknik, nuk rezulton në Licencën profesionale të
shoqërisë.
Nuk plotëson pikën 2.3.4 (....Fotografi të mjeteve dhe pajisjeve teknike), seksioni 2.3, “Për
kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes
së ofertave nuk arriti të siguroi fotografi për pajisjet : motogjenerator, betoniere kantieri,
pompë suvatimi, pompë uji, depozitë uji (min. 5000 litra) dhe skela ( min.500 m2).

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:
2,020,130 (dy milion e njëzet mijë e njëqindë e tridhjet) 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: 11.09.2020
Ankesa: JO
TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

