
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SPITALIT“IHSAN ÇABEJ „ LUSHNJE
Nr________prot Lushnje me __________2018.

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[30.04.2018]

Për: [Myrto Security]

Procedura e prokurimit: Kerkes per propozim (Marveshje Kuader)

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sherbim me roje private]me NR REF 44396 date 02/06/2018

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [] []

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. Polsaiz NIPT: K43313402T

Vlera 5 600 803( pese miljon e gjashteqinde e mije e teteqinde e tre) leke pa TVSH

2. Force Security NIPT: K52724404J

Vlera 5 602 180( pese miljon e gjashteqinde e dy mije e njeqinde e tetedhjet) leke pa TVSH

3. Eurogjici Security NIPT: K31929010K.

Vlera 5 823 910 ( pese miljon eteteqinde e njezet e tre mije e nenteqinde e dhjet) leke pa TVSH

4. Nazeri 2000 NIPT: K31422029Q

Vlera 5 829 575 ( pese miljon e teteqinde e njezet e nente mije e peseqinde e shtatedhjet e pese)
leke pa TVSH

5. Elezaj SHPK NIPT: K74714401K 

Vlera 5 830 115 ( pese miljon e teteqinde e tridhjet mije e njeqinde e pesembedhjet ) leke pa
TVSH

6. Goga NIPT: K32706417R

Vlera 5 831 459 ( pese miljon e teteqinde e tridhjet e nje mije e katerqinde e pesedhjet e nente)
leke pa TVSH

7. Buzi 2010 NIPT: L01320010O

Vlera 5 831 482 (pese miljon e teteqinde e tridhjet e nje mije e katerqinde e tetedhjet e dy) leke
pa TVSH



8. Myrto Security NIPT  K23323401N

Vlera 5 830 662 ( pese miljon e teteqinde e tridhjet mije e gjashteqinde e gjashtedhjet e dy )
leke pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Polsaiz NIPT: K43313402T
2. Force Security NIPT: K52724404J
3. Eurogjici Security NIPT: K31929010K.
4. Nazeri 2000 NIPT: K31422029Q
5. Elezaj SHPK NIPT: K74714401K 
6. Goga NIPT: K32706417R
7. Buzi 2010 NIPT: L01320010O

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
Bazuar ne vendimin e KPP nr 204/1 date 11.04.2017 per skualifikimin e 7 operatoreve ekonomik
te lart permendur

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Myrto Security] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [5 830 662 ( pese miljon e teteqinde e tridhjet mije e
gjashteqinde e gjashtedhjet e dy ) leke pa TVSH

]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoris se spitalit Lushnje] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 1 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 13.04.2018

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

Panorea Veliu


