
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  21.01.2021 

 

Për:  "ALPEN PULITO" SHPK 

             Lagjia nr.14, Rruga Tiranë-Shkozet, Durrës. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Kërkesë për propozim”, “Shërbim Dezinfektimi” ndarë në 2 lote, me fond 

të përgjithshëm të marrëveshjes kuadër: 5,060,684.21 (pesë milion e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind 

e tetëdhjetë e katër pikë njëzet e një) Lekë pa TVSH, me numër reference të procedurës bazë: REF-

76090-10-20-2020. 

 

Numri i referencës së Lotit I: REF-76094-10-20-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Shërbim Dezinfektimi i Ambienteve të Brendshme”, 

marrëveshje kuadër me disa operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara dhe me afat 

të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj, me fond limit për këtë lot: 4,470,639.10 (katër 

milion e katërqind e shtatëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë ) lekë pa TVSH. 

 

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

Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 26.10.2020, Nr.91. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  

 

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

ofruara: 

 

1) "FLORFARMA" SHPK                                                   K21405001N                   
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 1,271,204.088 (një milion e dyqind e shtatëdhjet e një mijë e dyqind e katër pikë tetëdhjet e 

tetë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
  

2) "METANI" SHPK                                                              L11312046V                    

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  



Vlera: 1,399,752.810 (një milion e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjet e dy 

pkë tetëqind e dhjetë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

3) "ALPEN PULITO" SHPK                                                 K61516506H                  

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,321,018.700 ( dy milion e treqind e njëzet e një mijë e tetëmbëdhjetë pikë shtatëqind) lekë 

pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

4) "EGIAN MED" SHPK                                                       L71715003C         

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,398,147.940 (dy milion e treqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e njëqind e dyzet e shtatë pikë 

nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

5) "NRG" SHPK                                                                     L13426006B                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,428,142.640 ( dy milion e katërqind e njëzet e tetë mijë e njëqind e dyzet e dy pikë 

gjashtëqind e dyzet) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

6) "PASTRIME SILVIO" SHPK                                           K91413010N              

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,499,558.600 ( dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e pesëdhjet e tetë 

pikë gjashtëqind) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

7) "MELDI" SHPK                                                                K26625601E                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,586,686.070 ( dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e 

gjashtë pikë shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

8) " AIR" SHPK                                                                      L51712008C                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,675,000 ( dy milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

9) BOE "XPERT SYSTEMS" SHPK &                              L51511023L       

"SHPRESA-AL" SHPK                                                        K31321021N                                                                       

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,713,806.480 (dy milion e shtatëqind e trembëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtë pikë katërqind 

e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

10) "CLEAN FAST" SHPK                                                   L61807037R                     

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 2,770,934.240 (dy milion e shtatëqind e shtatëdhjet mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër pikë 

dyqind e dyzet) lekë pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 



11) "HOREAL Expo Group" SHPK                                     L52313007M                    

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera:  3,570,798 (tre milion e pesëqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë 

pa TVSH.  

(me numra dhe fjalë) 
 

 

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1) "FLORFARMA" SHPK                                                   K21405001N                   
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

 

2) "METANI" SHPK                                                              L11312046V                    

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  
 

3) "EGIAN MED" SHPK                                                       L71715003C         

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  
 

4) " AIR" SHPK                                                                      L51712008C                        

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  
 

5) BOE "XPERT SYSTEMS" SHPK &                              L51511023L       

"SHPRESA-AL" SHPK                                                        K31321021N                                                                       

       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

 

1. Arsyet e skualifikimit për " FLORFARMA " SHPK 
- “Në zbatim të Vendimit nr. 607/2020 me datë 29.12.2020 të Komisionit të Prokurimit Publik”.  

 

2. Arsyet e skualifikimit për "METANI" SHPK 

- Nuk plotëson pikën  3, Seksioni 2.3. Për kapacitetin teknik, pika 2, “Kriteret e vecanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, drejtuesi teknike, N.XH nuk është pjesë e 

stafit të tij, pasi nuk është i evidentuar  në listëpagesat e deklaruara në organet tatimore, për periudhën 

Korrik-Shtator 2020.  

-  

3. Arsyet e skualifikimit për "EGIAN MED" SHPK 
- Nuk plotëson pikën  2 (Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit 

bndërkombëtar ISO 9001 ose ekuivalent), Seksioni 2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional, pika 2, 

“Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, certifikatat ISO 9001 

nuk është në fuqi, pasi vlefshmëria ka përfunduar më datë 04.07.2020. 

- Nuk ka paraqitur deklaratën, ku të listohen dokumentat e paraqitura, në përmbushje të kritereve 

kumulative, për Lotin  konkret. 

 

4. Arsyet e skualifikimit për "AIR" SHPK 
- Nuk plotëson pikën  2 (Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit 

ndërkombëtar ISO 9001 ose ekuivalent), Seksioni 2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional, pika 2, 

“Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, certifikatat ISO 9001 

nuk është e përkthyer në gjuhën shqipe. 

- Nuk ka paraqitur deklaratën, ku të listohen dokumentet e paraqitura, në përmbushje të kritereve 

kumulative, për Lotin  konkret. 



- Nuk plotëson kapacitetet ekonomike-financiar, pika 1, seksionit 2.2, Për kapacitetin ekonomik dhe 

financiar, si ofertues ekonomik në dy lote. 

- Nuk plotëson kapacitetet ekonomike-financiar, nënpika 1, seksionit 2.3, Për kapacitetin Teknik, si 

ofertues ekonomik në dy lote. 

 

5. Arsyet e skualifikimit për BOE "XPERT SYSTEMS" SHPK &   HPRESA-AL" SHPK 
- Nuk plotëson gërmën a, pika 1,  Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit”, pasi në momentin 

e hapjes të ofertave nuk arriti të paraqesi preventivin e ndarrjes së përgjegjësive, bashkëlidhur 

Marrëveshjes së noterizuar, sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomik բshtë krijuar zyrtarisht. 

- Nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 Për kapacitetin ligjor/profesional, pika 2, “Kriteret e veçanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, Operatori Ekonomik "EXPERT SYSTEMS" 

SHPK, nuk arriti të paraqesë Licencen me kodin II.8.B.  

- Nuk plotëson pikën  2 (Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit 

ndërkombëtar ISO 9001 ose ekuivalent), Seksioni 2.1. Për kapacitetin ligjor/profesional, pika 2, 

“Kriteret e vecanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, certifikatat ISO 9001, 

të paraqitura nga BOE nuk janë të çertifikuara për objektin e prokurimit. 

- Nuk plotëson pikën 3, Seksioni 2.3. Për kapacitetin teknik, pika 2, “Kriteret e vecanta të 

kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertës së tij, drejtuesi teknike, N.XH nuk është pjesë e 

stafit të tij, pasi nuk është i evidentuar  në listëpagesat e deklaruara në organet tatimore, për periudhën 

Korrik-Shtator 2020. 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 

Operatori Ekonomikë: "ALPEN PULITO" SHPK me nr. NIPT K61516506H me ofertë 

ekonomike: 2,321,018.700 ( dy milion e treqind e njëzet e një mijë e tetëmbëdhjetë pikë shtatëqind) 

lekë pa TVSH  me adresë: Lagjia nr.14, Rruga Tiranë-Shkozet, Durrës. 

 

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

Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, 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 19.11.2020. 

Ankesa: Po 

Marrë përgjigje: Vendimin e KSHA-së në Organin Qendror Blerës me nr. 2324/1 datë 26.11.2020, 

si dhe Vendimin e Komisionit të Prokurimit Publik nr. 607/1/2020 me datë 29.12.2020. 

Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë 31.12.2020. 

Ankesa: Jo 
 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


