
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                   R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

                                                                             BASHKIA TIRANË                       

                                    AGJENCIA E MBROJTJES SË KONSUMATORIT 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar:  Operatorit Ekonomik “Pastrime Silvio” SHPK 

Adrese: TIRANE Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 

10, Apartamenti 76, Kati I 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”. Numri i procedurës / referenca e 

Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ref-34217-06-24-2022. “Blerje materiale pastrimi”. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 10 (dhjetë) ditë duke nisur nga data e  lidhjes 

së kontratës. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. 90 datë 04 

Korrik 2022. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori ekonomik “Atlantik 3”. NUIS: K22218003V. 

Çmimi total i ofertës pa TVSH = 925,000 (nëntëqind e njezet e pesë mijë) lekë. Çmimi 

total i ofertës me TVSH = 1,110,000 (një milion e njëqind e dhjetë mijë) lekë.  

 

2. Operatori Ekonomik “Euro Mega 2010”. NUIS: K91624505A. 

Çmimi total i ofertës pa TVSH = 990,000 (nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë. Çmimi 

total i ofertës me TVSH = 1,188,000 (një milion e njëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) lekë.  

 

3. Operatori ekonomik “Pastrime Silvio”. NUIS: K91413010N. 

Çmimi total i ofertës pa TVSH = 1,112,970 (një milion e njëqind e dymbëdhjetë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë) lekë. Çmimi total i ofertës me TVSH = 1,335,564 (një milion e 

treqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë.  

 

 

 

 



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik  “Atlantik 3”.  NUIS: K22218003V. 

 

 Operatori ekonomik  “Atlantik 3” nuk ka deklaruar se eshte nëse është prodhues/ 

distributori i autorizuar ose tregëtues i autorizuar nga prodhuesi/ distributori i autorizuar i 

mallrave per artikujt e lartpermendur, cka bie ne kundershtim me piken 2.3.5 ë 

Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

- Operatori ekonomik  “Atlantik 3”  ka paraqitur 2 autorizime prodhuesi te dy kompanive 

te cilet, nga verifikimi i mostratve te paraqitura,  nuk rezultojne te jene ato prodhues per 

produktet me nr 1/2/3/4/5/19/21/23/34. cka bie ne kundershtim me piken 2.3.4 të 

Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST, konkretisht: 

- Per produkti me nr rendor 1, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit. Skeda teknike 

e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (ecochem). Mostra e paraqitur sipas 

etiketes rezulton prodhues vete ofertuesi, cka bie ne kundershtim me piken 2.3.4 të 

Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

- Per produkti me nr rendor 2, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit.  Skeda 

teknike e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (ECOCHEM). Mostra e 

paraqitur sipas etiketes rezulton marka tregtare “Merix”, cka bie ne kundershtim me 

piken 2.3.4 të Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

- Per produkti me nr rendor 3, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit. Skeda teknike 

e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (ECOCHEM). Mostra e paraqitur 

sipas etiketes rezulton me marken tregtare Era Profesional dhe nuk ka te dhena prodhuesi, 

cka bie ne kundershtim me piken 2.3.4 të Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, DST. 

- Per produkti me nr rendor 4, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit.  Skeda 

teknike e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (ECOCHEM). Mostra e 

paraqitur sipas etiketes rezulton me prodhues “”ENDEKS”, cka bie ne kundershtim me 

piken 2.3.4 të Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

- Per produkti me nr rendor 5, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit.  Skeda 

teknike e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (ecochem). Mostra e paraqitur 

sipas etiketes rezulton me prodhues “Svelto”. Mostra e paraqitur rezulton me peshe 1L 

nga   min 1.2 L e kerkuar, cka bie ne kundershtim me piken 2.3.4 të Kapacitetit Teknik,  

Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

- Per produkti me nr rendor  19, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit.  Skeda 

teknike e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (bulky soft). Mostra e 

paraqitur sipas etiketes rezulton me prodhues “Paper divipac s.r.l”, cka bie ne 

kundershtim me piken 2.3.4 të Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, 

DST. 

- Per produkti me  nr rendor 34, nuk eshte paraqitur skede teknik e prodhuesit.  Skeda 

teknike e paraqitur eshte e nje prodhuesi tjeter perkatesisht (ECOCHEM). Mostra e 

paraqitur sipas etiketes rezulton me prodhues “scJohson” cka bie ne kundershtim me 

piken 2.3.4 të Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

 

2. Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010”. NUIS: K91624505A. 

 

 Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010”, Per produkti nr rendor 4, nuk eshte paraqitur 

skede teknik e prodhuesit.  Skeda teknike e paraqitur eshte operatorit ekonomik I cili ka 

deklaruar qe eshte prodhues vete per kete solucion. Mostra e paraqitur sipas etiketes 

rezulton me emer tregtare “SMAC” me prodhues “Bolton manitoba spa.” Per kete 

produkt nuk ka autorizim prodhuesi nga kompania smac. Mostra e paraqitur rezulton me 



 

peshe 650 ml ka 750 ml e kerkuar, cka bie ne kundershtim me piken 2.3.5 ë Kapacitetit 

Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

 Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010”, Per produkti me nr rendor 5, Mostra e paraqitur 

rezulton me peshe 1L nga   min 1.2 L e kerkuar. Fakti i konstatuar diten e dorezimit te 

mostrave dhe i pranuar nga vete perfaqesuesi i shoqerise. cka bie ne kundershtim me 

piken 2.3.4 ë Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

 Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010”, Per produkti me nr rendor 6, Mostra e paraqitur 

rezulton me peshe 4L nga   min 5 L e kerkuar. Fakti i konstatuar diten e dorezimit te 

mostrave dhe i pranuar nga vete perfaqesuesi i shoqerise, cka bie ne kundershtim me  

Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

 Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010”, Per produkti me nr rendor  23, Mostra e 

paraqitur sipas skedes teknike rezulton me peshe 200 gram nga   min 300 gram te 

kerkuar,cka bie ne kundershtim me Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, DST. 

 Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010”, Per produkti me nr rendor 34, nuk eshte 

paraqitur skede teknik e prodhuesit. Skeda teknike e paraqitur eshte operatorit ekonomik i 

cili ka deklaruar qe eshte prodhues vete per kete solucion. Mostra e paraqitur sipas 

etiketes rezulton me emer tregtare “Kiriko” me prodhues “Casa Kiriko sl”. Per kete 

produkt nuk ka autorizim prodhuesi nga kompania Casa Kiriko sl, cka bie ne kundershtim 

me piken 2.3.4 ë Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, DST. 

 Operatori ekonomik  “Euro Mega 2010” nuk ka vulosur mostrat e paraqitura. Fakti i 

konstatuar diten e dorezimit te mostrave dhe i pranuar nga vete perfaqesuesi i shoqerise, 

cka bie ne kundershtim me piken 2.3.4 ë Kapacitetit Teknik,  Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, DST. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Pastrime Silvio” 

SHPK  me adrese: TIRANE Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, 

Apartamenti 76, Kati I , se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,112,970 (një milion e njëqind 

e dymbëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH dhe me vlerë 1,335,564 (një 

milion e treqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë me TVSH,  është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

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´. 

 


