
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC
Adresa: Rr.”Islam Dani”, L.5, Pogradec Tel & Fax + 35553822614 E-Mail: spitalipg@hotmail.com

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data 04.04.2018]

Për: [Sinani Trading shpk me adrese: Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Rruga “Iliaz Ahmeti”,

Lushnje me Nr. NIPT: J64103483]
Procedura e prokurimit: Kërkesë për Porpozim
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-53784-03-06-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Furnizim me artikuj ushqimore per Drejtorine e Sherbimit

Spitalor Pogradec” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet
jane te percaktuara - me afat 12 muaj me fond limit 3000 000 (tremilion) leke pa tvsh]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
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.SINANI TRADING shpk (ish M B KURTI shpk) Nr. NIPT: J64103483H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2 880 525 (dymilioneteteqindetetedhjetemijepeseqindenjezetepese) leke pa TVSH ose 3
456 630 (tremilionekaterqindepesedhjetegjashtemijegjashteqindetridhjete) leke me TVSH

(me numra dhe fjalë)

2. NELSA shpk Nr. NIPT: J71601012S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera 2 957 950 (dymilionenenteqindepesedhjeteshtatemijenenteqindepesedhjete) leke pa TVSH
ose 3 549 540 (tremilionepeseqindedyzetenentemijepeseqindedyzete) leke me TVSH

(me numra dhe fjalë)

3. ELIPS 94 shpk Nr. NIPT: K33928041P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera 2 999 735 (dymilionenenteqindenentedhjetenentemijeshtateqindetridhjetepese) leke pa
TVSH ose 3 599 682 (tremilionepeseqindenentedhjetenentemijegjashteqindetetedhjetedy) leke
me TVSH

(me numra dhe fjalë)
4. FRIGO-FOOD 93 shpk Nr. NIPT: J73804653A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera 2 999 999 (dymilionenenteqindenentedhjetenentemijenenteqindenentedhjetenente) leke pa

mailto:spitalipg@hotmail.com


TVSH ose 3 599 999 (tremilionepeseqindenentedhjetenentemijenenteqindenentedhjetenente)
leke me TVSH

(me numra dhe fjalë)
5. ERDIS shpk Nr. NIPT: K71804011J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 2 984 845 (dymilionenenteqindetetedhjetekatermijeteteqindedyzetepese) leke pa TVSH
ose 3 581 814 (tremilionepeseqindetetedhjetenjemijeteteqindekatermbedhjete) leke me TVSH

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. FRIGO-FOOD 93 shpk Nr. NIPT: J73804653A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te vendosura ne Dokumnetat
Standarte te Tenderit

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [SINANI TRADING shpk, Lushnje]
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [2 880 525
(dymilioneteteqindetetedhjetemije-peseqindenjezetepese) leke pa TVSH ose 3 456 630
(tremilionekaterqindepesedhjetegjashtemije-egjashteqindetridhjete) leke me TVSH]/pikët totale
të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Pogradec, Rruga
“Islam Dani”, Lagjia Nr. 5, Pogradec] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 4 (kater) 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 [2 957 950 (dymilionenenteqindepesedhjeteshtatemije-
enenteqindepesedhjete) leke pa TVSH ose 3 549 540 (tremilionepeseqindedyzetenentemije-
epeseqindedyzete) leke me TVSH.] 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: 23.03.2018

Ankesa: ka ose jo JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]
DREJTOR

Erion Thëngjilli


