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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PR      DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

OKURIMEVE PUBLIKE 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

Nr.______prot.                                        Elbasan, më___.___.2021 

   

LЁNDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike 

                           

                                AGJENCISЁ së PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                                     T I R A N Ё  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan 

Për:  “Alko - Impex General Construcion” sh.p.k. me adresë: rruga “Reshit Petrela”, 

kompleksi "Usluga", kati i tetë, Tiranë  

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur – Marrëveshje Kuadër. 

                                  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kryerja e shërbimit të pastrimit në qytetin e 

Elbasanit” -  Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara - me afat 16 muaj, me fond limit 109,926,522 (njëqind e nëntëmilion e 

nëntëqind e njëzet e gjashtëmijë e pesëqind e njëzet e dy) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion 

nga Buxheti i Bashkisë Elbasan. Ky fond përbën vlerën e pritshme të kontratave që mund të 

lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89394-03-09-2021 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme  X çmimi më i ulët  

 

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

e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “Victoria Invest” sh.p.k  me Nipt: K 32712206 U 
 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 96.732.978,69 (nëntëdhjetë e 

gjashtëmilion e shtatëqind e tridhjetë e dymijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë presje 

gjashtëdhjetë e nëntë) lekë (pa tvsh). 
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2. “Alko - Impex General Construcion” sh.p.k. me Nipt: K 91326028 I 
 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 79.407.737,16 (shtatëdhjetë  e nëntëmilion 

e katërqind e shtatëmijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë presje gjashtëmbëdhjetë) lekë (pa 

tvsh). 

 

3. “Korsel” sh.p.k  me Nipt: J 64104124 G 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 93.507.190,32 (nëntëdhjetë e tremilion e 

pesëqind e shtatëmijë e njëqind e nëntëdhjetë presje tridhjetë e dy) lekë (pa tvsh) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. “Victoria Invest” sh.p.k  me Nipt: K 32712206 U 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Ky operator ekonomik sipas buletinit të posaçëm të njoftimeve publike Nr.138, datë 

16.09.2021 të Agjencisë së Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat 

e prokurimit publik për një periudhë 10 mujore (duke filluar nga data 14.09.2021 - 

14.07.2022).  

Në nenin 45 "Kriteret e skualifikimit të kandidatëve ose ofertuesve", pika 2, gërma ë)  e LPP 

nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, parashikohet se : Çdo 

kandidat ose ofertues skualifikohet nga një procedurë, në rastet kur me vendim të Agjencisë 

së Prokurimit Publik është përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit, sipas 

pikës 3, të nenit 13, të këtij ligjin. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

  

1. “Alko - Impex General Construcion” sh.p.k. me Nipt: K 91326028 I 
 

Vlera e ofruar është 79.407.737,16 (shtatëdhjetë  e nëntëmilion e katërqind e shtatëmijë e 

shtatëqind e tridhjetë e shtatë presje gjashtëmbëdhjetë) lekë (pa tvsh). 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë Elbasan (Drejtoria e  Prokurimeve), 

brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 27.09.2021 

 

Ankesa: ka pasur 
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Ka pasur ankesë nga operatori ekonomik “Korsel” sh.p.k. Me vendimin nr.1186/11 datë 

11.10.2021 autoriteti kontraktor, Bashkia Elbasan, vendosi të mos pranojë ankesën e 

operatorit ekonomik “Korsel” sh.p.k., vendim i cili ju komunikua më datë 18.10.2021. 

Operatori ekonomik “Korsel” sh.p.k. e dërgoi ankesën për shqyrtim në Komisionin e 

Prokurimit Publik, i cili pasi shqyrtoi ankesën me vendimin nr.985/2021 datë 09.12.2021 

vendosi të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Korsel” sh.p.k. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                                     Irland Sina 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al

