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vleren 1 540 000 leke pa tvsh . 
 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:S’Ka,  
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomike““Health 
@Light” me nipt L42231011L adresa Tirane ,  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 
prej  1 540 000   leke pa tvsh  është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Berat kopjen e nënshkruar të formularit 
të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda afate ne 
dokumentat standarte dhe ne ligj   prej  marrjes/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 siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007 
“Për prokurimin publik” ofert e  dt.18.07.2016. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  19.07.2016 
Ankesa: Pretendime nga palet jane  sqaruar dhe kthyer pergjigje,ankim sipas formatit te 
dokumentave standarte  S’ka . 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në date. 

 
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

[ Data : 27.07.2016] 
 
Për: Operatorin Ekonomik “Illyrian Consulting Engineers” shpk. 
 
Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozime”  me objekt :  “Studimi i trafikut dhe  
transportit në Bashkitë Sarandë dhe Gjirokastër, në kuadër të Projektit PZHIUE”. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Studimi i trafikut dhe  transportit në Bashkitë Sarandë dhe 
Gjirokastër, në kuadër të Projektit PZHIUE”. 
 
Kohëzgjatja: Deri ne daten 30 Shtator 2016. 
 
Fondi limit: 3.333.000 (tre milion e treqind e tridhjete e tre mije) lekë pa tvsh. 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 14.07.2016. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
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Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 
tvsh: 
 

NR SHOQERIA OFERTA PA TVSH 

1 ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS 3.100.000  
 
 
Nuk eshte skualifikuar asnje shoqeri. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Illyrian 
Consulting Engineers” shpk se oferta e paraqitur, me vlerë  3.100.000 (tre milion e njeqind 
mijë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor: 
  
• Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
• Fax:  00355 4 2 234 885 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pese ditëve nga dita e 
marrjes/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, 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 19.07.2016. 
Ankesa nuk ka patur. 
 

NDERMARRJA E SHERBIMEVE FUNERALE  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 
 [27/07/2016] 
Për: Operatorin ekonomik “MENI”sh.p.k. Adresa: Njesia Bashkiake nr.8, Rr. “Shinasi Dishnica, 
Pll.UniComnr.1, Hy.A, Kat.2 
 
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozime 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Punime konstruksione metalike te ndryshme”, afati i zbatimit 2 
muja nga data e nenshkrimit te kontrates. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr.26, date 04.07.2016 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X, oferta ekonomikisht më e favorshme  
 


	Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:  nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër deri me 31.12.2015
	ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME ELBASAN

	Objekti i Prokurimit :“ B15 - Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut, antineoplastike dhe imunomodulatore, hormonale sistemike hormonet seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor, për nevoja spitalore", Loti 11T “

