
 
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

Nr. ____ Prot       Tiranë, më ___.___2021           

                                                       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë: 21.04.2021 

 

Për: "MENI" SH.P.K 

  Rruga : Shenasi Dishnica Pallati Unicom, Nr.1 Hyrja A Kati II, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik, 

ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me objekt: "Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, 

për Spitalin Universitar të Traumes", me fond të marrëveshjes kuadër: 16,666,641 

(gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e dyzet e 

një) Lekë, pa TVSH. 

 

Numri i referencës: REF-89077-03-04-2021. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Spitalin 

Universitar të Traumes", me fond të marrëveshjes kuadër: 16,666,641 (gjashtëmbëdhjetë 

milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e dyzet e një) Lekë, pa TVSH, 

marrëveshje kuadër me një operatorë ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me 

afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga  data e lidhjes së kontratës/kontratave me 

përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes 

kuadër.  

 

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

Marrëveshjes Kuadër. 

 

Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 34 datë 8 Mars 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  
 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë operatoratorët ekonomikë me vlerën 

përkatëse të ofruar: 

1) "MENI" SHPK                                                               J61909018W  

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 9,965,355 (nëntë milion nëntëqind e gjashtëdhjet e pesë mijë e treqind e pesëdhjet e 

pesë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë) 

 

2) "HYSI-2F" SHPK    &                                                      K72429007E 

     "DION-AL" SHPK      K67917301H 

       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 11,238,625 (njëmbëdhjet milion e dyqind e tridhjet e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e 

pesë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë) 



  

3) "KEVIN CONSTRUKSION" SHPK                                K71401004W 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 12,491,456 (dymbëdhjet milion e katërqind e nëntëdhjet e një mijë e katërqind e 

pesëdhjet e gjasht) lekë, pa TVSH.(me numra dhe fjalë) 

 

4) "NIKA" SHPK                                                      J76705047U 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 14,033,420 (katërmbëdhjetë milion e tridhjet e tre mijë e katërqind e njëzet) lekë, pa 

TVSH.(me numra dhe fjalë) 

 

5) "HTM" SHPK                                                 K97006004D 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 14,979,709 (katërmbëdhjetë  milion e nëntëqind e shtatëdhjet e nëntë mijë e shtatëqindd 

e nëntë) lekë, pa TVSH. (me numra dhe fjalë) 

 

6) "ALTEC" SHPK                                           K579223807W 

      Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it   

Vlera: 0.00 (zero) lekë, pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

 

1. Arsyeja e skualifikimit për “ALTEC” SHPK 

 S’ka paraqitur Ofertë Ekonomike dhe asnjë dokumentacion tjetër kërkuar në DST. 

 

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

ekonomik i suksesshëm: 
 

Operatori Ekonomik: "MENI" SHPK me NIPT nr. J61909018W, me ofertë ekonomike 

9,965,355 (nëntë milion nëntëqind e gjashtëdhjet e pesë mijë e treqind e pesëdhjet e pesë) 

lekë, pa TVSH me adresë: “Shenasi Dishnica”,  Pallati Unicom, Nr.1 Hyrja A Kati II, Tiranë 

 

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

Përqendruara, me adresë: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, 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 09.04.2021. 

Ankesa: Jo 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 
 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


