
MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr._______Prot. Tiranë, më___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Drejtuar:

Operatorit ekonomik “MENI” SHPK me NIPT J61909018W, adresa: Rruga Shinasi Dishnica,
Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Njësia Bashkiake Nr. 8 , Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim” me objekt “Shërbim lyerje ndërtesash për
Spitalin Rajonal Durrës.

Numri i referencës së procedurës: REF-88989-10-08-2018

Përshkrim i shkurtër:, “Shërbim lyerje ndërtesash për Spitalin Rajonal Durrës, Marreveshje
Kuader - me nje operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me fond të
Marrveshjes Kuader 3 788 660 (tre milion e shtateqind e tetedhjetë e tete mijë e gjashteqind e
gjashtedhjete) lekë pa TVSH dhe me afat deri me 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes
Kuadër.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [06 Prill 2018] [Numri
31]

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

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

MENI SHPK J61909018W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 2 056 500 (dy milion e pesëdhjetë e gjashte mijë e peseqind) lekë (pa TVSH) (me
numra dhe fjalë)

ALTEC SHPK K57923807W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera e ofertës: 3 193 380 (tremilion e njeqind e nentedhjete e tre mijë e treqind e
tetëdhjetë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

DELIA IMPEX SHPK K57123001R
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 0 (zero) lekë (me numra dhe fjalë)



Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1- DELIA IMPEX SHPK
Arsyet e s’kualifikimit të ofertuesit
“Ofertuesi nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara ne DT. Ofertuesi nuk plotëson
kapacitetin ekonomik-financiar, teknik-profesional, te kerkuar ne DT. Ofertuesi nuk ka paraqitur
oferte ekonomike.

2- ALTEC SHPK
Arsyet e s’kualifikimit të ofertuesit
“Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar pikën 6 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të
DT, sepse nuk paraqiti leje drejtimi per drejtuesin e mjetit per makinën e transportit.

* * *

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

Operatori ekonomik: MENI SHPK me NIPT J61909018W me vlere të ofertuar 2 056 500 (dy
milion e pesëdhjetë e gjashte mijë e peseqind) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3,
Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur
draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.11.2018

Ankesa: JO

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Dritan PALNIKAJ

Njësia e prokurimit:

Denisa Skënderaj

Anisa Bogdani

Marsidi Gupi


