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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:  03.03.2022 

 

Për:  “UNIVERS SERVIS” SHPK 

Adresa: Fshati “Xhafzotaj”, godine 1-katëshe, ngjitur me tregun rural i fruta-

perimeve. 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapurmbi kufirin e lartë monetar”- 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: “Shërbimi i lavanderisë dhe hotelerisë për 

pacientët e hospitalizuar në pavionet e Spitalit Memorial Fier”, me fond të marrëveshjes 

kuadër: 75,339,851 (shtatëdhjetë e pesë milion e treqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë e një) Lekë (pa TVSH), me numër reference: REF-15935-12-21-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar”, me objekt: 

“Shërbimi i lavanderisë dhe hotelerisë për pacientët e hospitalizuar në pavionet e Spitalit 

Memorial Fier”, me fond të marrëveshjes kuadër: 75,339,851 (shtatëdhjetë e pesë milion e 

treqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e një) Lekë (pa TVSH), me numër 

reference: REF-15935-12-21-2021. 
 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 28.12.2021, Nr. 178.  

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) “AGS” SHPK                                        K62121038G 

  Emri i plotë i shoqërisë                          numri i NIPT-it    

  Vlera: 73,830,951.96 (shtatëdhjetë e tre milion e tetëqind e tridhjetë mijë e nëntëqind e 

pesëdhjetë e një pikë nëntëdhjetë e gjashtë) lekë (pa TVSH);  

   

2) “PASTRIME SILVIO” SHPK                       K91413010N 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it   

          (Ofertë e pavlefshme)                                                          

 

3) “SANITARY CLEANING”  SHPK            L42429004B 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it   

         (Ofertë e pavlefshme)                                                          

 

4) “UNIVERS SERVIS” SHPK                       L01703501S 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it  

  

 Vlera: 73,343,397 (shtatëdhjetë e tre milion e treqind e dyzetë e  tre mijë e treqind e nëntëdhjetë 

e shtatë) lekë (pa TVSH);                                                          
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5) “W-CENTER”  SHPK                                   K63029402A 

  Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it   

         (Ofertë e pavlefshme)                                                      
                                                                                                    
Për këtë procedurë prokurimi janë skualifikuar operatorët ekonomikë si më poshtë: 

- “Sanitary Cleaning” SHPK, me NIPT L42429004B; 

- “Pastrime Silvio” SHPK, me NIPT K91413010N; 

- “W Center” SHPK, me NIPT K63029402A 
 

 Arsyeja e skualifikimit për “Sanitary Cleaning” SHPK: 

- Ofertuesi ka paraqitur vetem sigurimin e ofertes dhe nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet 

e tjera te kerkuara ne DST ne permbushje te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te 

kualifikimit. 

 

 Arsyeja e skualifikimit për “Pastrime Silvio” SHPK: 

- Ofertuesi, nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST. 

 

 Arsyeja e skualifikimit për “W Center” SHPK: 

- Ofertuesi, nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kerkuara ne DST dhe nuk ka paraqitur 

ofertë ekonomike. 
 

                                                                 * * * 

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

ekonomikë i suksesshëm: “UNIVERS SERVIS” SHPK, me numër NIPT L01703501S, me 

ofertë ekonomike: 73,343,397 (shtatëdhjetë e tre milion e treqind e dyzetë e  tre mijë e treqind 

e nëntëdhjetë e shtatë) 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 01.03.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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