
 

Adresa : Rruga Aleksandër Moisiu nr. 80 Tiranë Albania 
 

         Tiranë, më 01.12.2016 

Nr. Prot…………….. 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 
 

Për:   Operatorin ekonomik"ERALD-G“  shpk 
Adresa: Rruga: “Koli Bano”, Pallati 26/1, Apartamenti 4; Tiranë.  

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Projekt preventiva  zbatimi për rikonstruksionin e 
godinave për Inspektoriatet Rajonale” 

Kohëzgjatja e kontratës  21 ditë nga lidhja e kontratës. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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

* * * 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
1. “A&E ENGINEERING“  shpk            K72113010E 
Vlera :  1,100,000 (njëmilionenjëqindmijë) lekë pa tvsh 
2. “A.SH. ENGINEERING“  shpk            L31617003F 
Vlera :  1,300,000 (njëmilionetreqindmijë) lekë pa tvsh 
3. “ERALD-G“  shpk             K36306784K 
Vlera :  1,250,000 (njëmilionedyqindepesëdhjetëmijë) lekë pa tvsh 
4. “NOVATECH STUDIO“  shpk             
Vlera :  nuk ka pataqiturofertë 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “A & E ENGINEERING“  shpk            K72113010E 

2. “A.SH. ENGINEERING“shpk     L31617003F 

3. “NOVATECH STUDIO“shpk 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. “A & E ENGINEERING“shpk     K72113010E 

Nuk ploteson kushtin: 

Ofertuesi duhet te paraqese :  

5. Ofertuesi duhet te paraqese: Metodologjia e Propozuar per realizimin e sherbimit te kerkuar, e 

cila perfshin: 

 Metodologjine e riorganizimit dhe rikonstruksionit. 

 Skema funksionale te ambienteve qe do te rikonstruktohen (për çdo godine). 

Arsyeja qendron ne faktin se: 



 

Adresa : Rruga Aleksandër Moisiu nr. 80 Tiranë Albania 
 

1. Nukeshteparaqiturasnjeskemefunksionale e ambienteveqe do terikonstruktohen (ashtu sic 

eshtekerkuar, per cdogodinë). 

2. NukeshteparaqiturnjeMetodologjingaana e shoqeriseprojektuese per projektin ne fjale.  

Nuk ploteson kushtin: 

Operatori ekonomik duhet të ketë jo më pak se  - 6 (gjashtë) punonjës të siguruar për periudhen 

Janar – Shtator 2016,  për këtë kriter operatori ekonomik duhet të paraqesë:  

4.  Vërtetim të lëshuar nga Drejtoria e Tatimeve, ku të specifikohet numri i punonjësve të 

siguruar, të shoqëruar detyrishimt me listepagesat e plotesuara rregullisht sipas formularit te 

percaktuar (E-sig 025 a), te cilat duhet te jene te konfirmuara nga dega e Tatim Taksave ku eshte i 

regjistruar. 

Arsyeja qendron ne faktin se: 

Nukkaparaqiturvertetiminlëshuar nga Drejtoria e Tatimeve per muajinshtator 2016, sidhe E-sig 

.025 a per ketemuaj. 

 

2. “A.SH. ENGINEERING“  shpk        
Nuk ploteson kushtin: 

Ofertuesi duhet te paraqese :  

5. Ofertuesi duhet te paraqese: Metodologjia e Propozuar per realizimin e sherbimit te kerkuar, e 

cila perfshin: 

 Metodologjine e riorganizimit dhe rikonstruksionit. 

 Skema funksionale te ambienteve qe do te rikonstruktohen (për çdo godine). 

Arsyeja qendron ne faktin se: 

1. Nukeshteparaqiturasnjeskemefunksionale e ambienteveqe do terikonstruktohen (ashtu sic 

eshtekerkuar, per cdogodinë). 

 
3. “NOVATECH STUDIO“shpk- Shoqerianukkaparaqiturasnjedokumenttevlefshemdhe as oferten 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “ERALD-
G“, me adresë  Rruga : “Koli Bano”, Pallati 26/1, Apartamenti 4; Tiranë, se oferta e paraqitur, 
me një vlerë të përgjithshme prej  ,250,000 (njëmilionedyqindepesëdhjetëmijë) lekë pa tvsh, 
është identifikuar si oferta e suksesshme. 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Qëndror 

Tiranë , me adresë ;Rruga: “Aleksandër Moisiu” nr.80, Tiranë, Albania, Tel/Fax:  +355 

42364900 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimiikontratës, do 

tëkonfiskohetsigurimiiofertëssuaj (nëseështëkërkuar) dhekontrata do 

t’iakordohetofertuesitvijuesnëklasifikiminpërfundimtar, oferta e tëcilitështëdorëzuar me 

njëvlerëtëpërgjithshmeprej[vlerapërkatëse e shprehurnëfjalëdheshifra], siçparashikohetnënenin 

58 tëLigjit nr.9643 datë 20.11.2006“Përprokuriminpublik”, indryshuar. 

NjoftimiiKlasifikimitështëbërënëdatë23.11.2016 

Ankesa: kaosejo______________ 

(nëseka) kamarrëpërgjigjenëdatë ___________________________ 

 

 
Eltar  Deda 

         Kryetar i Autoritetit Kontraktor 


