
 

 

MINISTRIA E SHENDETESISE  DHE  MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SHENDETSORE E SPECIALITETEVE NR.1 

TIRANE 

Nr. 180 Prot.                      Tirane, me 06.04.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

            

Për: “EB-2000” shpk me NIPT L87708801M 

 

Procedura e prokurimit:  Kerkese per Propozim – Me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës:  REF- 87509-02-18-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Kryerja e Sherbimit te  Recepsionit” 

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date 22.02.2021 Nr. 26 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1._ “EB- 2000” shpk                                         Nipti:   L87708801M 

   

Me vlere  808 731 leke (teteqind e tetemije e shtateqind e tridhjete e nje ) pa TVSH 

 

2. TRANS DUCKA SHPK                                Nipti:   L71318014U 

   

Vlera vlere  847 000 (teteqind e dyzet e shtate mije) leke pa TVSH 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. MARJO- MONDI SHPK                            Nipti:   L72203025F 

   

2. Perparim Agimi                                            Nipti:  M12506803T 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik Marjo – Mondi  Shpk nuk ka paraqitur: 



a. Vertetim nga administrata Tatimore se nuk ke detyrime Tatimore te pa paguara.  

b. Formularet e ofertave sipas standartit te parashikuar ne DST  specifikohej se data e 

zhvillimit te tenderit eshte data 19.02.2021 , nderkohe qe data e zhvillimit te tenderit 

sipas shtojces eshte data 09.03.2021.  

c. Ofertuesi punonjesit te cilit do te kryejne sherbimin e recepsionit duhet te kene arsimin e 

larte, OE nuk e ka paraqitur kete dokument.  

d.  Te kene deshmi ne perdorimin e kompjuterit si dhe te programeve te sistemit te 

recepsionit. 

e. Kontrata pune të vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së këtij shërbimi për punonjësit.  

f. Per te provuar pervojen e meparshme ndaj organeve publike: vërtetime të lëshuara nga 

një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sherbimet 

e realizuara. Operatori ekonomik Marjo-Mondi ka paraqitur nje kontrate me Doganen ne 

Korce e cila nuk kishte te njeten Objekt Prokurimi me ate qe kerkohet ne DST dhe nje 

Kontrate me QSh nr. 5 vlera e te ciles nuk perbente 40 % te vleres se kontrates ker 

kerkon AK (QSHSP nr.1)  

g. Kopje e Vlevshme e Kontrates se lidhur me Shoqerine e Certifikuar per zgjidhjen 

softwere-ike  ne perdorim, per tatimpaguesit qe leshojne fatura nepermjet sgjidhjes 

softwere-ike, OE nuk e disponon.  

h. Operatorei Ekonomik duhet te deklaroje nepermjet nje deklarate qe Recepsionistet do ti 

kryejne te gjitha detyrat e specifikuara me lart, gje qe Marjo- Mondi nuk e disponon.  

Operatori ekonomik Perparim Agimi  Shpk nuk ka paraqitur: 

a. Per te provuar pervojen e meparshme ndaj organeve publike: vërtetime të lëshuara nga 

një ent publik ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sherbimet 

e realizuara. Operatori ekonomik Perparim Agimi ka paraqitur nje kontrate me Agjensia 

Kombetare e Punesimit e cila nuk kishte te njeten Objekt Prokurimi me ate qe kerkohet 

ne DST, per te vertetuar eksperienca te meparshme.  

b. Ofertuesi punonjesit te cilit do te kryejne sherbimin e recepsionit duhet te kene arsimin e 

larte, OE nuk e ka paraqitur kete dokument.  

c.  Te kene deshmi ne perdorimin e kompjuterit si dhe te programeve te sistemit te 

recepsionit. 

d. Kontrata pune të vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së këtij shërbimi për punonjësit.  

e. Formularin Esig25 ku te jene te regjistruar punonjesit per tre muajt e fundit paraardhes. 

Operatori ekonomik Perparim Agimi rezulton se ka mangesi ne plotesimin e ketij kriteri 

teknik. Perparim Agimi nuk ka paraqitur Formulari E-sig 25 nepermjet te cilit  te 

vertetohet se ky operator ekonomik e ka kapacitetin dhe fuqine punetore per te ofruar 

sherbimin e recepsionistit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “EB-2000” shpk me NIPT 

L87708801M, Fier Hekal RROMES Fshati Hekal, Rromes, Pasuria nr 92/91, Shtepia 1 
Kateshe, Zona Kadastrale 3191,Rromes Mallakaster.se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 808 731 leke (teteqind e tetemije e shtateqind e tridhjete e nje ) pa TVSH  

/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres Shendetesore te Specialiteteve nr.1 me 

Adrese Rr. “Vllazen Huta” Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do 

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në 

nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  16.03.2021 

 

Ankesa: KA  

Ka marrë përgjigje në datë :  19.03.2021 

 

 

 

TITULLARI  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

 

ETLEVA  BALLA 

 

 


