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AGJENCIA SHTETËRORE E PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA 

 
Nr._____Prot                  Tiranë, më ___ . __. 2022 

                                            

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË 

SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Datë:  27.07.2022 

 
Për:  “MENI” SHPK 

Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 

2-të, Tiranë. 

 
 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”- Marrëveshje kuadër me një operatorë 

ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me objekt: “Shërbim lyerjeje dhe 

mirëmbajtjeje ndërtesash” për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor, Korçë, me fond të 

përgjithshëm: 10,485,927 ( dhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e 

njëzetë e shtatë) Lekë pa TVSH. me nr. REF-32864-06-14-2022. 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë e Hapur”, me objekt: “Shërbim lyerjeje dhe 

mirëmbajtjeje ndërtesash” për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor, Korçë, me fond të 

përgjithshëm: 10,485,927 ( dhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e 

njëzetë e shtatë) Lekë pa TVSH. me nr. REF-32864-06-14-2022. 

 
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 20.06.2022, Nr. 80. 

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)      “VIDEV-CO”SHPK                                                                     K83926001F 

        Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it   

  Vlera: 7,001,700 (shtatë milion e një mijë e shtatëqind) lekë (pa TVSH); 

  

2)  “FLONJA” SHPK                                     J71826003M 

        Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it   

Vlera 7,755,210 (shtatë milion e shtatëqind e pesëdhjet e pesë mijë e dyqindë e dhjet) lekë 

(pa TVSH);                                                

 

3) “MENI” SHPK                                                                                       J61909018W 

        Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it   

  Vlera: 6,333,790 (gjashtë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e shtatqind e nëntëdhjetë) 

lekë (pa TVSH);  

 

4) “NIKA” SHPK                                                   J76705047U 
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        Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it  

  

  Vlera: 8,386,320 (tetë milion e treqind e tetdhjetë e gjashtë mijë e treqind e njëzet) lekë 

(pa TVSH);                            

 

5) “SAM-ARS 2016” SHPK                                                                   L62629204V 

        Emri i plotë i shoqërisë                                  numri i NIPT-it   

  Vlera: 7,942,050 (shtatë milion e nëntqind e dyzetë e dy mijë e pesëedhjetë) lekë (pa 

TVSH);  

 

* * * 

Për këtë procedurë prokurimi nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar.  

                                                                 

* * * 
 

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

ekonomikë i suksesshëm: “MENI” SHPK, me numër NIPT J61909018W me adresë: Njësia 

Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të, Tiranë. 

me ofertë ekonomike në vlerën prej: 6,333,790 (gjashtë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë 

e shtatqind e nëntëdhjetë) 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 26.07.2022 

Ankesa për dokumentat e tenderit: Jo 

 

 

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 
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