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AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr.____Prot                                  Tiranë, më __ . __. 2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 
 

Datë:  10.02.2022 

 

Për:  “DESARET COMPANY”  SHPK 

Adresa: Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga" Hysni Gerbolli"', Pallati "Desaret", Pranë 

Kryqit te Kuq, Kati i parë. 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”- Marrëveshje kuadër me një 

operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 

24 (njëzetë e katër) muaj, me objekt: “Sherbim gjelberimi per Qendren Spitalore Universitare 

“Nënë Tereza”, me fond të marrëveshjes kuadër: 9,399,751 (nente milion e treqind e 

nentedhjete e nente mijë e shtateqind e pesedhjetë e nje) lekë (pa TVSH), me numër reference:   

REF-17764-01-25-2022. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”, me objekt: “Sherbim 

gjelberimi per Qendren Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, me fond të marrëveshjes kuadër: 

9,399,751 (nente milion e treqind e nentedhjete e nente mijë e shtateqind e pesedhjetë e nje) 

lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-17764-01-25-2022. 
 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 31.01.2022, Nr. 12.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X     
 

Njoftojmë se për këtë procedurë prokurimi, kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë 

me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1) “DEAN  09”  SHPK                               L42122013C 

       Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it   

  Vlera: 7,526,171  (shtatë milion e pesëqind e njëzet e gjashte mijë e njëqind e shtatëdhjetë e    

një) lekë (pa TVSH); 

 

2) “DESARET COMPANY”  SHPK                                K01816001J 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  
  

 Vlera: 7,283,820 (shtatë milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mijë e  tetëqind e njëzetë) lekë (pa 

TVSH);                                               

 

3) GLAVENICA   SHPK                                    K17710805A 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  
  

 Vlera: 7,990,163 (shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjet e tre) 

lekë (pa TVSH);                                                        
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4) Pastrime Silvio SHPK                                              K91413010N 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  
  

 Vlera: 8,311,733.70 (tetë milion e treqind e njembëdhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre 

presje shtatëdhjetë) lekë (pa TVSH).                                                  
 

 

Për këtë procedurë prokurimi është skualifikuar operatori ekonomikë: “DEAN 09” 

SHPK me numër NIPT L42122013C. 
 

 Arsyeja e skualifikimit për “DEAN 09” SHPK: 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të 

Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur kopje të çertifikuara të 

bilanceve të viteve 2018, 2019, 2020, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. 

Bilancet e paraqitura në SPE nga ofertuesi nuk janë të konfirmuara nga autoritetet 

përkatëse tatimore. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të 

Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për shërbimet e mëparshme, të 

ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të 

kontratës, në vlerën jo më pak se 20% e vlerës së fondit limit, ashtu sic kërkohet në 

DST. Ofertuesi ka paraqitur në SPE vetëm një kontratë nënkontraktimi për furnizim dhe 

mbjellje me shkurre, dhe jo vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror ose faturat 

tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe  shërbimet  e kryera. 

 Ofertuesi nuk plotëson pikën 2 të seksionit 2.3 “Kapaciteti Teknik” të Kritereve të 

Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar në lidhje me 

drejtuesin teknik, që nuk duhet të figurojë i dypunësuar në sektor publik apo privat, dhe 

deklaratën e kërkuar në lidhje me stafin, që nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të 

tjera deri në përfundim të kontratës. 
 

 

                                                                 * * * 

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

ekonomikë i suksesshëm: “DESARET COMPANY”  SHPK, me numër NIPT K01816001J, 

me ofertë ekonomike: 7,283,820 (shtatë milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mijë e tetëqind e 

njëzetë) lekë (pa TVSH).                      

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.02.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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