
 

     

     MINISTRIA E BRENDSHME 

                        AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA 

 

 
 

Nr. ____ Prot.,              Tiranë, më __.___2021          

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[Data: 14.07.2021] 

 

Për: “UNIVERS SERVIS ” SHPK  

Adresa: Fshati Xhafzotaj,godine 1- kateshe,ngjitur me tregun rural të fruta-perimeve, Xhafzotaj, 

Durrës 

 

Procedura e prokurimit: Proçedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Shërbim – Kontratë 

Publike për një periudhë 3 (tre) vjecare me objekt: “Shërbimi i lavanderisë dhe hotelerisë në 

pavionet e Spitalit Universitar Obstetrik- Gjinekologjik “Koço Gliozheni””, me fond të 

përgjithshëm: 185,496,117 (njëqind e tetëdhjetë e pesë milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë 

mijë e njëqind e shtatëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH). 

Numri i referencës së procedurës: REF-68613-08-13-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i lavanderisë dhe hotelerisë në pavionet e Spitalit 

Universitar Obstetrik- Gjinekologjik “Koço Gliozheni””, me fond të përgjithshëm: 

185,496,117(njëqind e tetëdhjetë e pesë milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind 

e shtatëmbëdhjetë) Lekë (pa TVSH), me nr. REF-68613-08-13-2020 dhe me afat kohor për 

ekzekutimin: Nga data e nënshkrimit të kontratës për një periudhë 3 (tre) vjeçare. 

 

Publikime të mëparshme (jo): Buletini i Njoftimeve Publike 17.08.2020, Nr.55. 

 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1) "DEVIS" SHPK                                                  K31420012M 
        Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it   

Vlera: 113,165,591.30 (njëqind e trembëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e 

pesëqind e nëntëdhjetë e një pikë tridhjetë) lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë) 

 

2) "UNIVERS SERVIS" SHPK                                     L01703501S 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 171,224,352 (njëqind e shtatëdhjetë e një milion e dyqind e njëzet e katër mijë e treqind e 

pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë) 

 

 



 

3) "BALKAN LAUNDRY" SHPK                                      L31723501G                     
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 178,112,688 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e njëqind e dymbëdhjetë mijë e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë) 

 

4) "AGS" SHPK                                                                    K62121038G                      
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

Vlera: 181,793,142.06 (njëqind e tetëdhjet e një milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 

njëqind e dyzet e gjashtë pikë zero gjashtë) lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë) 

 

5) "W. CENTER" SHPK                                                      K63029402A                     
       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

Vlera: 0 (zero) lekë pa TVSH. (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1) "DEVIS" SHPK                                                  K31420012M 
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it  

 

2) "AGS" SHPK                                                                    K62121038G                      
       Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it 

  

3) "W. CENTER" SHPK                                                      K63029402A                     
       Emri i plotë i shoqërisë                 numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Arsyeja e skualifikimit për “DEVIS” SHPK   

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.2 Kapaciteti Ekonomik 

dhe Financiar të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi bilancet e viteve 2017, 2018, 2019 

nuk janë të shoqëruara me Akt Ekspertizë (Raport auditimi) nga Ekspert Kontabël i Autorizuar, 

në kundërshtim me nenin 41 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, pasi Ofertuesi 

është në kushtet e përmbushjes së detyrimit të parashikuar nga dispozita e mësipërme ligjore. 

 

2. Arsyeja e skualifikimit për “AGS” SHPK  . 

 Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1 të Kritereve të veçanta të 

kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë 

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik. Referuar Ekstraktit të Regjistrit 

Tregtar të Shoqërisë, rezulton se operatori ka 12 vende të ushtrimit të aktivitetit, ndërkohë që 

nga Vërtetimi i OSHE –së, së paraqitur në SPE, ka të deklaruara vetëm 11 kontrata të energjisë 

elektike, pra për 11 vende të ushtrimit të aktivitetit. 

 

3. Arsyeja e skualifikimit për “W. CENTER” SHPK   

 

• Nuk ka paraqitur Ofertë Ekonomike si dhe asnjë prej  dokumenteve të kërkuara në DST. 

* * * 



 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “UNIVERS SERVIS ” SHPK, 

Adresa: Fshati Xhafzotaj,godine 1- kateshe,ngjitur me tregun rural të fruta-perimeve, Xhafzotaj, 

Durrës, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 171,224,352 (njëqind e shtatëdhjetë 

e një milion e dyqind e njëzet e katër mijë e treqind e pesëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë organit qendror blerës Agjencia e Blerjeve të 

Përqendruara, me adresë: Ministria e Brendshme, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, 

Tiranë, Tel: 042247865, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 11.12.2020;  

Ankesa: Po 

Ka marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: nr. 2463/2 prot, datë 17.12.2020; nr. 2482/2 

prot, datë 22.12.2020; nr. 2489/2 prot, datë 22.12.2020 

Ka marrë përgjigje nga Komisoni i Prokurimit Publik më datë: 11.06.2021 

Njoftimi i Klasifikimit pas ri-vlerësimit është bërë: 18.06.2021 

Ankesa pas rivlerësimit te ofertave: Po 

Ka marrë përgjigje nga organi qendror blerës më datë: nr. 1114/2 datë 29.06.2021 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


