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 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE 

 SPITALI PSIKIATRIK "SADIK DINÇI" ELBASAN 

 

Nr.______prot.        Elbasan, me___.___.2020 

   

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

26.10.2020  

Për “DEVIS” shpk, NIPT  

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Proçedurë  e Hapur  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-65026-07-10-2020  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: SHERBIMI I LAVANTERISE DHE HOTELERISE 

  (marrëveshje kuadër me një operator  ekonomikë- ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 48 mujor) 

Fondi Limit/Vlera E Pritshme  E Kontratave : 158 867 976.2(njëqind e pesëdhjetë e tete 

milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e shtatëdhjete e gjashtë pikë 2) leke 

pa TVSH 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [20.07.2020] [Nr.43] 

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

 

K31420012M 

Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga Siri Kodra, Magazina nr.10 kati 1, në Zonën 

Kadastrale 8330, Nr.Pasurisë 1/1136, ngjitur me Kozmo Plastika, pranë Uzinës Dinamo të Re 
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Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.Univers Servis shpk                                                       L01703501S 

  Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera            143 382 650 

 (njeqind e dyzete e tre milion e treqind e tetedhjete e dy mije e gjashteqind e pesedhjete )LEKË 

pa tvsh 

 

2.Wash Centre                                                                K63029402A                                                                                                                                           

    Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera      -------- 

                                                                                         (nuk ka paraqitur ofertë) 

 

3.Sanitary Cleaning                                                        L42429004B                                                       

  Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera            142 809 119,4 

 (njëqind e dyzete e dy milion e teteqind e nente mije e njeqind e nentembedhjete pikë 4 )LEKË 

pa tvsh 

 

3.DEVIS shpk                                                            K31420012M                                                                                                                              

  Emri i plotë i shoqërisë                             numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera            157 720 915 (njeqind e pesedhjete e 

shtatemilion e shtateqind e njezet mije e nenteqind e pesembedhjete )LEKË pa tvsh 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1. Univers Servis shpk                                                    L01703501S 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 ka paraqitur vetem formularin e ofertes  ekonomike 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Dokumentacioni administrativ-ligjor-kualifikues i paraqitur nga operatori ekomomike, “Univers 

Servis” shpk” nuk eshte i plote dhe nuk perputhet plotesisht me kerkesat e Kritereve te 
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Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne 

dokumentat e tenderit si dhe  ka paraqitur vetem oferten ekonomike. 

Mungese e theksuar dokumentacioni 

   

2.WASH Centre shpk                                                     K63029402A 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme 

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Dokumentacioni administrativ-ligjor-kualifikues i paraqitur nga operatori ekomomike, “Wash 

Centre” shpk” nuk eshte i plote dhe nuk perputhet plotesisht me kerkesat e Kritereve te 

Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne 

dokumentat e tenderit si dhe nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 

3.Sanitary Cleaning                                                      L42429004B 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1.Në kriteret e vedosura ne dokumentet Standarte te tenderit ne piken 3.2.4 Operatori ekonomik 

ofertues nuk ploteson kriterin e vendosur në dokumentat standarte të tenderit kriteret e veçanta te 

kualifikimit pika3.2.4  pasi duhej te vertetonte se nuk është debitor per shlyerjen e detyrimeve 

per taksat vendore te vitit 2020. 

2)Operatori Ekonomik nuk ploteson Ne piken 3.3.f te DST Kapaciteti Teknik dhe Profesional 

makineritë e nevojshme per kryerjen e shërbimit sipas kërkesave të vendosura në dokumentat 

standarte të tenderit. 

 

3.Operatori Ekonomik Sanitary Cleaning nuk plotëson kriterin e kapacitetin teknik dhe 

profesional pika 3  lidhur me disponimin e një objekti me sipërfaqe  minimum 200m2 

Dokumentacioni administrativ-ligjor-kualifikues i paraqitur nga operatori ekomomik, “Sanitary 

Cleaning” shpk” nuk eshte i plote dhe nuk perputhet plotesisht me kerkesat e  Kritereve te Vecanta 

te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

1.DEVIS shpk                                                               K31420012M 
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 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera     157 720 915 (njeqind e pesedhjete e shtatemilion 

e shtateqind e njezet mije e nenteqind e pesembedhjete )LEKË pa tvsh 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Spitalit Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan ,Lagjia 

Haxhias, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  28.09.2020 

 

Ankesa nr.392 Prot datë 05.10.2020 e operatorit Ekonomik Sanitary Cleaning  ka marrë përgjigje 

në datë 09.10.2020 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

Dr.Arben RUÇI 

 

 


