
 
                              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:"DION-AL" SHPK 

Adresa: Lezhë, Rruga Franc Josef Strauss, Nr Pasurie 5/38-N4, Kati i pare. 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” 

Numri i referencës së procedurës: REF-69856-08-26-2020 
 

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

afat 12 (dymbëdhjet) muaj, me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me 

objekt:“Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra, për QSUT” me fond të marrëveshjes 

kuadër në vlerën prej: 5,839,636 (pesë milion e tetëqind e tridhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind 

e tridhjetë e gjashtë)   lekë (pa TVSH). 

 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 

12 (dymbëdhjet) 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) DION-AL" SHPK                                                            K67917301H 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 4,699,875.50 (katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjet e nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjet 

e pesë pikë pesë) lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

2) "A.M.E 2020" SHPK                                                        K83725201G 

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 4,949,359 (katër milion e nëntëqindë e dyzet e nëntë mijë e treqindë e pesëdhjet e nëntë) 

lekë, pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
  

3) "KORSEL" SHPK.                                        J64104124G 

        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it   

Vlera: 5,054,063 (pesë milion e pesëdhjet e katër mije e gjashtëdhjet e tre ) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

4) "PASTRIM SILVIO" SHPK.       K91413010N 

        Emri i plotë i shoqërisë                  numri i NIPT-it   

 



Vlera: 5,483,192 (pesë milion e katërqindë e tetëdhjet e tre mijë e njëqindë e nëntëdhjet e dy) lekë, 

pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 
 

Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Arsyet e skualifikimit, për "A.M.E 2020" SHPK: 

 Nuk plotëson pikën 2 (... operatori ekonomik duhet të paraqesë:...librezat shëndetësore për 

të paktën 12(dymbëdhjetë) punonjës në fushën e shërbim gjelbërimit), seksioni 2.3, “Për 

kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes 

së ofertave, nuk arriti të paraqes librezat shëndetësore, për të paktën 12(dymbëdhjetë) 

punonjës, në fushën e shërbim gjelbërimit. 

 Nuk plotëson, pikën 3 [Punonjësit e punësuar në sektorin e shërbimit të pastrimit duhet të 

jenë sipas profesioneve në tabelën e mëposhtme: pika 2 e tabelës: Punëtorë në sektorin e 

gjelbërimit 10 (dhjetë)], seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta 

të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk siguroi dokumentacionin e 

kërkuar për 10 (dhjetë) punonjës.  
 

2. Arsyet e skualifikimit, për "PASTRIM SILVIO" SHPK: 

 Nuk plotëson pikën 2 (...operatori ekonomik duhet të paraqesë:..Listëpagesat  (E-Sig 025) 

të konfirmuara nga Administrata Tatimore, për periudhën Maj 2020 – Korrik 2020), 

seksioni 2.3, “Për kapacitetin teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në 

momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesi Listëpagesat (E-Sig 025), të 

konfirmuara nga Administrata Tatimore, për periudhën Maj 2020 – Korrik 2020. 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori ekonomik: DION-AL" SHPK me nr. NIPT K67917301H dhe me vlere të ofertuar: 

4,699,875.50 (katër milion e gjashtëqind e nëntëdhjet e nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjet e 

pesë pikë pesë) lekë (pa TVSH) me adresë: Lezhë, Rruga Franc Josef Strauss, Nr Pasurie 5/38-

N4, Kati i pare. 
 

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: 12.09.2020 
 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
 


