
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot                               Tiranë, më ___.___2021           

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 

Datë: 23.04.2021 

 

Për: "MELA" SHPK 

Me adresë: Rruga “Maliq Muço”, Ndertesa 6, Hyrja 4, Ap 14, Njësia Bashkiake 9, Kodi Postar 

1016, Tiranë. 

 
 
 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, “Mirëmbajtje Impiantesh Elektrike, për Qendrën 

Spitalore Universitare “Nënë Tereza””,  me fond të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 8,053,778 

(tetë milion e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH. 

 

Numri i referencës: REF-89332-03-08-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje Impiantesh Elektrike, për Qendrën Spitalore 

Universitare Nënë Tereza” me fond të marrëveshjes kuadër: 8,053,778 (tetë milion e pesëdhjetë e tre 

mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH, Marrëveshje kuadër me një operatorë 

ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  

data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve 

kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër.  

 

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

Kuadër. 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 38 datë 16 Mars 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  
 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë operatorët ekonomikë me vlerën përkatëse të 

ofruar: 

 

1) "MELA" SHPK                                                          K62320011G  

Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it  

Vlera: 5,220,000 (pesë milion e dyqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH.(me numra dhe fjalë) 

  

2) "HTM" SHPK                                                           K97006004D 

    Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it   

Vlera: 6,936,268 (gjashtë milion e nëntëqind e tridhjet e gjashtë mijë e dyqind e gjashtëdhjet e tetë) 

lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë) 

 



3) "MENI" SHPK                                          J61909018W 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 6,977,256 (gjashtë milion e nëntëqind e shtatëdhjet e shtatë mijë e dyqind e pesëdhjet e gjashtë) 

lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë) 

 

Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm: 

 

1) "MENI" SHPK                               J61909018W 
       Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

 

1) Arsyet e skualifikimit për "MENI" SHPK 
 

 Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 3, të seksionit 3.3 Kapaciteti Teknik, të Kritereve të 

Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertës nuk arriti të paraqesë Liçencë 

profesionale të shoqërisë, të lëshuar nga institucioni përgjegjës i ngarkuar me ligj, të vlefshme 

në kohën e zhvillimit të procedurës, ku të përfshihet kategoria  NS 14-B, Impiante të brendshme, 

elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj, sipas DT. Nga dokumentacioni i dorëzuar në SPE, nga 

ofertuesi, rezulton se ka paraqitur Liçencë profesionale të shoqërisë  NS 14-A. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 5, gërma a), të seksionit 3.3 Kapaciteti Teknik, të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit,  pasi në momentin e hapjes të ofertës nuk arriti të paraqesë 

kontratë individuale pune, për punonjësin D.K, Specialist/ekspert zjarrfikës sipas DT.  
 

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

i suksesshëm: 
 

Operatori Ekonomik: "MELA" SHPK me NIPT K62320011G, me ofertë ekonomike 5,220,000 

(pesë milion e dyqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH me adresë: Rruga “Maliq Muço”, Ndertesa 6, 

Hyrja 4, Ap 14, Njësia Bashkiake 9, Kodi Postar 1016, Tiranë, 
 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, 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 14.04.2021. 

Ankesa: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


