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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ABA COMERCIAL CLEANERS se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.000.000 (nje milion) Leke pa TVSH është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor ECO TIRANA SHA sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/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 02.07.2018 

Ankesa: ka ose jo___ Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për Lotin I "Shërbim pastrimi për Departamentin e Administratës Publike", me fond limit 

674,064 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, me numër 

reference të Lotit I: REF-63367-04-18-2018 

Drejtuar: 

Operatorit ekonomik: “Shpresa” SHPK me NIPT K67917301H, adresa: Rruga “Franc Josef 

Strauss”, Nr Pasurie 5/38-N4, Kati i pare, Lezhë. 

 

Për Lotin IV: "Shërbim pastrimi për Shkollën e Administratës Publike", me fond limit 

1,264,053 (një milion e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH me 

numër reference të Lotit IV: REF-63373-04-18-2018 

 

Drejtuar: 

 

Operatorit ekonomik: “Shpresa” SHPK me NIPT K67917301H, adresa: Rruga “Franc Josef 

Strauss”, Nr Pasurie 5/38-N4, Kati i pare, Lezhë. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur, me objekt; “Shërbim pastrimi” e ndarë në 4 (katër) lote 

si më poshtë: 

• Loti I "Shërbim pastrimi për Departamentin e Administratës Publike",  

• Loti II: "Shërbim pastrimi për Spitalin Universitar te Traumës” 

• Loti III: "Shërbim pastrimi për QSUT"  
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• Loti IV: "Shërbim pastrimi për Shkollën e Administratës Publike". 

Numri i referencës së procedurës: REF-63364-04-18-2018 

 

Numri referencës të Lotit I: REF-63367-04-18-2018; 

Numri referencës të Lotit IV: REF-63373-04-18-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim pastrimi” e ndarë në 4 (katër) lote, me fond limit total  

fondit 92,859,618 (nëntëdhjetë e dy milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e 

tetëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH.  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23 Prill 2018] [Numri 16] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

Për Lotin I "Shërbim pastrimi për Departamentin e Administratës Publike", me fond limit 

674.064 (gjashtëqind e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëdhjetë e katër) lekë, pa 

TVSH: 

1) SHPRESA SHPK     K67917301H  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 Vlera: 539.02814 (pesëqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëzet e tetë pikë katërmbëdhjetë) lekë (pa 

TVSH)  

2) PASTRIME SILVIO    K91413010N 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

Vlera: 619.0842 (gjashtëqind e nëntëmbëdhjetëmijë e tetëdhjetëekatër pikë dy) Lekë (pa TVSH)  

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1- “PASTRIME SILVIO” SHPK, me K91413010N dhe vlerë të ofertuar: 619.0842 

(gjashtëqindenëntëmbëdhjetëmijë e tetëdhjetëekatër pikë dy) Lekë (pa TVSH)  

 

Arsyet e s kualifikimit:  

 “Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve në 

sektorin e shërbimit të pastrimit, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat profesionale të 

personelit kryesor”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT. Sqarojmë se përvecse një kriter i 

vecantë kualifikimi, pajisja me librezë shëndetësore e këtyre punonjësve është edhe kërkesë e ligjit 

Nr.15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, neni 17 

“Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të transmetojnë sëmundje infektive”. Po ashtu 

referuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike” të DT, pajisja me librezë shëndetësore e punonjësve 

është e domosdoshme për realizimin e shërbimit të pastrimit të mjediseve të brendshme të 

Departamentit të Administratës Publike, përvec pastrimit të ambienteve të jashtme.” 

 

 

Për Lotin IV: "Shërbim pastrimi për Shkollën e Administratës Publike", me fond limit 

1,264,053 (një milion e dyqind e shtatëdhjetë e katër mijë e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH: 

 

1) SHPRESA SHPK     K67917301H  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    
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 Vlera: 934.075,5( nëntëqindetridhjetëekatërmijë e shtatëdhjetëepesë pikë pesë) lekë (pa TVSH) 

(me numra dhe fjalë) 

 

2) PASTRIME SILVIO    K91413010N 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

Vlera: 991.528 (nëntëindenentëdhjetëenjëmijë e pesëqindenjëxetetetë) Lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë) 

 

3) CLEAN FAST SHPK     L61807037R  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera: 1.011.241 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e dyqindedyzetenjë) Lekë (pa TVSH) (me 

numra dhe fjalë) 

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1- “PASTRIME SILVIO” SHPK, me K91413010N dhe vlerë të ofertuar: 991.528 (nëntë qind e 

nentëdhjetë e një mijë e pesëqind e njëzet e tetë) Lekë (pa TVSH) 

Arsyet e s kualifikimit:  

 “Ofertuesi nuk ka arritur të përmbushë kriterin e pajisjes me libreza shëndetësorë të punonjësve në 

sektorin e shërbimit të pastrimit, kriter ky i përcaktuar në pikën 2.5 “Kërkesat profesionale të 

personelit kryesor”, të Kritereve të Vecanta për Kualifikim të DT. Sqarojmë se përvecse një kriter i 

vecantë kualifikimi, pajisja me librezë shëndetësore e këtyre punonjësve është edhe kërkesë e ligjit 

Nr.15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, neni 17 

“Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të transmetojnë sëmundje infektive”. Po ashtu 

referuar shtojcës 9 “Specifikimet teknike” të DT, pajisja me librezë shëndetësore e punonjësve 

është e domosdoshme për realizimin e shërbimit të pastrimit të mjediseve të brendshme të 

Departamentit të Administratës Publike, përvec pastrimit të ambienteve të jashtme.” 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Shpresa” SHPK me NIPT 

K67917301H, adresa: Rruga “Franc Josef Strauss”, Nr Pasurie 5/38-N4, Kati i pare, Lezhë,  se 

oferta e paraqitur: 

Për Lotin I "Shërbim pastrimi për Departamentin e Administratës Publike" me një vlerë të 

përgjithshme prej 539,028. 14 (pesëqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëzet e tetë pikë katërmbëdhjetë) 

lekë (pa TVSH) vlera pa TVSH; 

Për lotin IV "Shërbim pastrimi për Shkollën e Administratës Publike" me një vlerë të përgjithshme 

prej 934.075,5( nëntëqind e tridhjetë e katërmijë e shtatëdhjetë e pesë pikë pesë) lekë, vlera pa 

TVSH, 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni për Lotin I, pranë Departamentit të Administratës Publike, 

Tiranë,  dhe për Lotin IV, pranë Shkollës së Administratës Publike, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 
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vijues në klasifikimin përfundimtar, 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 08.06.2018 

Ankesa: PO 

 

DREJTORIA E UJITJES DHE KULLIMIT LEZHE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

10.07.2018 

 

Për:“ULEZA NDERTIM“shpk 

Procedura e prokurimit:Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF66555-05-02-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kanali ujites Rragam Shkoder 

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

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

 

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

 

1.G.P.G COMPANY                    numri i NIPT-it J64324443V     

  

Vlera 105.526.954 (njeqind e pese milion e peseqind e njezet e gjashte mije e nenteqind e 

pesedhjete e kater)leke pa tvsh 

 

2..ULEZA NDERTIM                    numri i NIPT-it J67902928O     

  

Vlera 104.995.054 (njeqind e kater milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e pesedhjete e 

kater)leke pa tvsh 

 

3.SHENDELLI                    numri i NIPT-it K07924803N       

Vlera 0  

 

4.CURRI                    numri i NIPT-it J67902718S       

Vlera 83.540.319 (tetedhjete e tre milion e peseqind e dyzet mije e treqind e nentembedhjete)leke pa 

tvsh 

 

5.ALMO CONSTRUKSION                    numri i NIPT-it J91915001P    

  

Vlera 105.790.920 (njeqind e pese milion e shtateqind e nentedhjete mije e nenteqind e njezet)leke 

pa tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

SHENDELLI                                          numri i NIPT-it K07924803N      

CURRI                                                    numri i NIPT-it J67902718S 


