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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data] 

Për: Saer Medical Sh.p.k,  

NIPT K31610086D  Adresa:  Rruga “Th .Germenji”, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 38/26/01/2017   

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje materiale mjekimi për shërbimin e Hemodinamikës për 

QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, dhe Spitali Rajonal Shkodër”, ndarë në  5 lote:  

o Loti 1. Katetere koronare diagnostike - me fond limit 20.756.875 (njëzetë milionë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH; 

o Loti 2. Set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike - me fond limit  20.262.850 

(njëzetë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

o Loti 3. Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike - me fond limit 53.936.900 

(pesëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH. 

o Loti 4.Stente të pamedikuara - me fond limit 23.691.090 (njëzet e tre milionë e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH. 

o Loti 5. Stente të medikuara - me fond limit 35.041.400 (tridhjetë e pesë milionë e  dyzetë e 

një mijë e katërqind) lekë pa TVSH. 

Fondi limit total: 153,689,115 (njëqind e pesëdhjetë e tre milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e 

nëntë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH (ndarë në Lote) 

Kohëzgjatja e kontratës: E gjithë sasia e mallit duhet te lëvrohet sipas afateve te përcaktuara ne 

kontratën mes palëve ne baze te nevojave  te AK prane te cileve do te kryhet dhe shërbimi i 

kolaudimit  dhe   magazinimit te materialeve mjekësore  me afat maksimal 15.12.2017.   

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  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 Loti 1. Katetere koronare diagnostike - me fond limit 20.756.875 (njëzet milion e 

shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa 

TVSH:  

a. OES Distrimed sh.p.k, NIPT K31520054N, Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati 

Kastrati –Tiranë me vlerë 19.966.135 (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH, 
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b. Montal  sh.p.k, Adresa: Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3, A 9/2, 

Tiranë me NIPT J62009007F, me vlerë 19.467.000 (nëntëmbëdhjetë milion e 

katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa TVSH, 

c. Genius-pa formular oferte   

d. Gen Alb - pa formular oferte    

e. Fedos - pa formular oferte    

f. Bylis - pa formular oferte    

g. Biometric Albania - pa formular oferte    

 

 Loti 2. Set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike - me fond limit  

20.262.850 (njëzetë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë) lekë pa TVSH:  

 

a. Saer Medical NIPT K31610086D,  Adresa: Rr. “Th. Germenji, Tiranë me vlerë 

15.200.000 ( pesëmbëdhjetë milion e dyqind mijë) lekë pa TVSH, 

b. Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë 

me  NIPT J62009007F me vlerë 15.675.000 (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH, 

c. OES Distrimed Sh.p.k NIPT K31520054N, Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati 

Kastrati Tiranë, me vlerë 19.389.360 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë e 

nëntë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH, 

d. Gen Alb - pa formular oferte    

e. Fedos - pa formular oferte    

f. Bylis - pa formular oferte    

g. Biometric Albania - pa formular oferte    

 

 Loti 3. Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike - me fond limit 53.936.900 

(pesëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë pa 

TVSH: 

a. Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë 

me  NIPT J62009007F me vlerë 45.965.500 (dyzet e pesë milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, 

b. OES Distrimed Sh.p.k NIPT K31520054N, Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati 

Kastrati Tiranë, me vlerë 47.603.620 (dyzet e shtatë milion e gjashtëqind e tre mijë e 

gjashtëqind e njëzet) lekë pa TVSH, 

c. Gen Alb - pa formular oferte    

d. Fedos - pa formular oferte    

e. Bylis - pa formular oferte    

f. Biometric Albania - pa formular oferte    

 

 Loti 4.Stente të pamedikuara - me fond limit 23.691.090 (njëzet e tre milionë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH: 

a. Fedos Sh.p.k, NIPT K015140091I , adresa Rr. Luigj Gurakuqi, pallati i ri 9 katësh 

pranë Albsig 1/17 Tiranë me vlerë 19.290.330 (nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e 

nëntëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë) lekë pa TVSH, 
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b. Montal Sh.p.k, Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 

Tiranë me  NIPT J62009007F me vlerë 21.144.000 (njëzet e një milion e njëqind e 

dyzet e katër mijë ) lekë pa TVSH, 

c. OES Distrimed Sh.p.k NIPT K31520054N, Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati 

Kastrati Tiranë, me vlerë 22.606.350 (njëzet e dy milion e gjashtëqind e gjashtë mijë 

e treqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, 

d. Saer Medical Sh.p.k, NIPT K31610086D, Adresa:  Rr.Th .Germenji, Tiranë me 

vlerë 22.903.517 (njëzet e dy milion e nëntëqind e tre mijë e pesëqind e 

shtatëmbëdhjetë mijë) lekë pa TVSH,  

e. Genius- pa formular oferte    

f. Gen Alb - pa formular oferte    

g. Bylis - pa formular oferte    

h. Biometric Albania - pa formular oferte    

 

 Loti 5. Stente të medikuara - me fond limit 35.041.400 (tridhjetë e pesë milionë e  

dyzetë e një mijë e katërqind) lekë pa TVSH. 

a. Saer Medical Sh.p.k, NIPT K31610086D, Adresa: Rr. Th. Germenji, Tiranë me 

vlerë 26.998.104 (njëzet e gjashtë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e 

njëqind e katër)  lekë pa TVSH, 

b. Oes Distrimed Sh.p.k NIPT K31520054N, Adresa: Blv. Bajram Curri, Pallati 

Kastrati Tiranë, me vlerë 29.979.300 (njëzet e nëntë milion e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind)  lekë pa TVSH, 

c. Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë 

me  NIPT J62009007F me vlerë 30.152.000 (tridhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e 

dy mijë) lekë pa TVSH, 

d. Gen Alb - pa formular oferte    

e. Fedos - pa formular oferte    

f. Bylis - pa formular oferte    

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 Loti 1. Katetere koronare diagnostike - me fond limit 20.756.875 (njëzetë milionë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa 

TVSH: 
-Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 

Tiranë me  NIPT J62009007F me vlerë 19.467.000 lekë pa TVSH,  

-Genius-pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Gen Alb - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Fedos - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Bylis - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Biometric Albania - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

 Loti 2. Set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike - me fond limit  

20.262.850 (njëzetë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë) lekë pa TVSH:  

-Montal sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 

Tiranë me  NIPT J62009007F me vlerë 15.675.000 lekë pa TVSH,  

-Gen Alb - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese, 

-Fedos - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese, 
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-Bylis - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Biometric Albania - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

 Loti 3. Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike - me fond limit 53.936.900 

(pesëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind) lekë pa 

TVSH: 

-Montal  sh.p.k, Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 

Tiranë me  NIPT J62009007F me vlerë 45.965.500 lekë pa TVSH,   

-Gen Alb - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Fedos - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Bylis - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

-Biometric Albania - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese,  

 

 Loti 4.Stente të pamedikuara - me fond limit 23.691.090 (njëzet e tre milionë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH: 

-Fedos Sh.p.k NIPT K015140091I, adresa Rr. Luigj Gurakuqi, pallati i ri 9 

katësh pranë Albsig 1/17 Tiranë me vlerë 19.290.330 lekë pa TVSH,  

-Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 

Tiranë me  NIPT J62009007F me vlerë 21.144.000 lekë pa TVSH, 

-Saer Medical NIPT K31610086D  Adresa:  Rr. Th. Germenji, Tiranë, me vlerë 

22.903.517 lekë pa TVSH, 

-Genius-pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese, 

-Gen Alb - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese, 

-Bylis - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese, 

-Biometric Albania - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese, 

 

 Loti 5. Stente të medikuara - me fond limit 35.041.400 (tridhjetë e pesë milionë e  

dyzetë e një mijë e katërqind) lekë pa TVSH: 

 

-Saer Medical NIPT K31610086D  Adresa:  Rr.Th.Germenji, Tiranë me vlerë 

26.998.104 lekë pa TVSH, 

-Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 

Tiranë me  NIPT J62009007F me vlerë 30.152.000 lekë pa TVSH, 

-Gen Alb - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese 

-Fedos - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese  

-Bylis - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese 

-Biometric Albania - pa ofertë ekonomike dhe dokumente kualifikuese  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Loti 1. Katetere koronare diagnostike - me fond limit 20.756.875 (njëzetë milionë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa 

TVSH; 

1. Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë me  

NIPT J62009007F: 
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 - Certifikata CE e kompanisë prodhuese OSCOR me nr. HD 60090329 0001 nuk eshte e 

vlefshme pas verifikimeve te bera ne faqen web te certipedias https://www.certipedia.com/, dhe 

rrjedhimisht artikujt e ofruar nga kjo kompani, perkatesisht Art.2 , 7, 16, 19, 20 dhe 44 jane te 

pa certifikuara në kundërshtim me pikën e të KVK të DST ( e modifikuar)  e cila citon se:e. 

Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikatë konformiteti CE 93/42 për të gjithë  artikujt e ofruar, 

sipas kategorizimit të tyre.  Për ata artikuj për të cilët nuk lëshohet certificatë CE 93/42, pasi 

nuk trajtohen si pajisje mjeksore, duhet të paraqitet certificate konformiteti CE sipas direktivave 

përkatëse.Për artikujt e Lot. 4 dhe Lot. 5, Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikatë konformiteti 

CE 93/42 ose certifikatë FDA.Certifikatat duhet të jenë të përkthyera dhe të noterizuara.  

- Produktet 51 dhe 52 të ofertës së paraqitur për këtë lot nuk jane te certifikuara  CE nga 

kompania Boston Scientific  sic kërkohet në pikën e të KVK të DST.  

  - Artikujt 16 dhe 20 te ofruara nga Boston Scientific  nuk permbushin specifikimet teknike  të 

kërkuara në DT dhe konkretisht: perkatesisht art. 16 është kërkuar  5 F. 4.5 dhe artikulli 20 është 

kërkuar 6. F. 4.5 por janë paraqitur në katalogë 5. F. 4 dhe 6.F.4.  

-Mungon Autorizimi per Tregtim nga Ministria e Shendetesise në kundërshtim me  pikën j të 

KVK të DST ( të modifikuara) ku kërkohet: j.Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim 

për tregtim të pajisjeve mjeksore të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 

“Për pajisjet mjeksore”. 

- Katalogët nuk janë të përkthyer në gjuhen shqipe  në kundërshtim me pikën g të KVK të DST  

( të modifikuar) ku: g. Katalogë për të gjithë artikujt e ofruar, ku të përfshihen edhe specifikimet 

teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë me ngjyrë të 

ndezur në katalogun përkatës, produktet që ofron sipas numrit rendor të përcaktuar në 

formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit 

elektronik të prokurimit. Faqet që përmbajnë të dhënat për artikujt e ofertuar në Kataloget e 

paraqitur, duhet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe.  

 Loti 2. Set për përgatitjen për koronarografinë angioplastike - me fond limit  

20.262.850 (njëzetë milionë e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

1. Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë me  

NIPT J62009007F: 

-Mungon Autorizimi per Tregtim nga Ministria e Shendetesise  në kundërshtim me  pikën j të 

KVK të DST ( të modifikuara) ku kërkohet: j.Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim 

për tregtim të pajisjeve mjeksore të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 

“Për pajisjet mjeksore”. 

- Katalogët nuk janë të përkthyer në gjuhen shqipe  në kundërshtim me pikën g të KVK të DST ( 

të modifikuar) ku: g. Katalogë për të gjithë artikujt e ofruar, ku të përfshihen edhe specifikimet 

teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë me ngjyrë të 

ndezur në katalogun përkatës, produktet që ofron sipas numrit rendor të përcaktuar në 

formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit 

elektronik të prokurimit. Faqet që përmbajnë të dhënat për artikujt e ofertuar në Kataloget e 

paraqitur, duhet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe.  

 Loti 3. Ballona dhe kateter guide dhe gida angioplastike - me fond limit 

53.936.900 (pesëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e 

nëntëqind) lekë pa TVSH. 
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1. Montal  sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë me  

NIPT J62009007F: 

-Mungon autorizimi per tregtim nga Ministria e Shendetesise në kundërshtim me  pikën j të 

KVK të DST ( të modifikuara) ku kërkohet: j.Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim 

për tregtim të pajisjeve mjeksore të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 

“Për pajisjet mjeksore”. 

- Katalogët nuk janë të përkthyer në gjuhen shqipe  në kundërshtim me pikën g të KVK të DST ( 

të modifikuar) ku: g. Katalogë për të gjithë artikujt e ofruar, ku të përfshihen edhe specifikimet 

teknike të hollësishme për secilin artikull. Operatori ekonomik duhet të markojë me ngjyrë të 

ndezur në katalogun përkatës, produktet që ofron sipas numrit rendor të përcaktuar në 

formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit 

elektronik të prokurimit. Faqet që përmbajnë të dhënat për artikujt e ofertuar në Kataloget e 

paraqitur, duhet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe.  

- Në asnjë dokument të paraqitur nga ofertuesi për këtë lot, nuk vërtetohet se kompania 

prodhuese Boston Scentific  të ketë prodhime me origjinë nga KE apo Kosta Rika sic deklarohet 

në formularin e ofertës.  

 

 Loti 4.Stente të pamedikuara - me fond limit 23.691.090 (njëzet e tre milionë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH: 

 

1. Fedos Sh.p.k NIPT K015140091I , adresa Rr. Luigj Gurakuqi, pallati i ri 9 katësh pranë 

Albsig 1/17 Tiranë: 

-Produktet nga prodhuesi SIMEKS nuk jane te certifikuara CE sipas modeleve sic kerkohet në 

pikën e të KVK të DST ( të modifikuar).  Duke qene se i përkasin kategorise se III te Medical 

Device, certifikimi i tyre CE duhet të jetë për cdo model duke paraqitur Examination Certificate 

përkatëse  (nga një Notified Body sipas  Annex II  të Direktivës)   

2. Montal  Sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë me  

NIPT J62009007F: 

-Mungon Autorizimi per Tregtim nga Ministria e Shendetesise në kundërshtim me  pikën j të 

KVK të DST ( të modifikuara), 

-Katalogët nuk janë të përkthyer në gjuhen shqipe  në kundërshtim me pikën g të KVK të DST, 

-Certifikatat CE të prodhuesit të deklaruar Nano Therapeutics, sipas faqes zyrtare 

www.itczlin.cz  figurojne invalid pra të pavlefshme, 

-Artikulli nr. 18 i deklaruar ne katalog nga prodhuesi Acuramed nuk eshte plotesuar ne shtojcen 

1 Formulari  i Ofertës.  

-Artikulli 42 i deklaruar ne shtojcen 1 me prodhues  Boston Scientific nuk egziston si permase 

as ne catalog dhe as ne certifikimin CE. 

-Artikujt 1 dhe 2 te deklaruar ne shtojcen 1 me prodhues kompaninë Eucatech, nuk egzistojnë si 

modele ne katalog (nuk janë as të shënjuara). 

 

3. Saer Medical Sh.p.k me  NIPT K31610086D  Adresa:  Rr.Th.Germenji, Tiranë : 

-Artikujt 8,14,15,20,21,22,27,28,34,35,40,41 dhe 45 te paraqitura si modele ne katalog nuk 

permbushin specifikimet teknike (permasat e kërkuara në DST). 
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 Loti 5. Stente të medikuara - me fond limit 35.041.400 (tridhjetë e pesë milionë e  

dyzetë e një mijë e katërqind) lekë pa TVSH. 

 

1. Montal  Sh.p.k Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë me  

NIPT J62009007F: 

-Certifikatat CE e prodhuesit Nano Therapeutics sipas faqes zyrtare www.itczlin.cz figurojnë 

invalid në kundërshtim  me  pikën e të KVK të DST. 

-Mungon autorizimi për tregtim nga Ministria e Shëndetësisë, në kundërshtim me  pikën j të 

KVK të DST ( të modifikuara), 

-Katalogët nuk janë të përkthyer në gjuhen shqipe  në kundërshtim me pikën g të KVK të DST.  

2. Saer Medical Sh.p.k, NIPT K31610086D,  Adresa:  Rr.Th.Germenji, Tiranë: 

-Artikujt  nr. 28 dhe 37 të ofertuar nuk janë paraqitur ne katalogë siç kërkohet në KVK të DST.  

-Artikujt 28 dhe 37 nuk janë të përfshira  në certifikimet CE ( në examination certificate) në 

kundërshtim me pikën e të KVK të DST.  

-Artikujt nr. 11,19, 26,35 të paraqitura si modele në katalog, nuk përmbushin specifikimet 

teknike (përmasat e kërkuara në DST).  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Saer Medical Sh.p.k, me NIPT 

K31610086D,  Adresa:  Rr. Th. Germenji, Tiranë, se  oferta e paraqitur për: Loti 2. Set për 

përgatitjen për koronarografinë angioplastike - me fond limit  20.262.850 (njëzetë milionë 

e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH me një vlerë të 

përgjithshme prej 15.200.000 lekë pa TVSH, ( pesëmbëdhjetë milion e dyqind mijë) lekë 

pa TVSH, pikët totale të marra  [_____], është identifikuar si oferta e suksesshme.  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) 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, 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. 03.2017  

Ankesa: (Po lotet 4 dhe 5) 

 (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________ 

 

* * * 

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

ILIR BEQAJ 

 

 

 
Konceptoi : E.Lani,A.Alliu  

Miratoi: R.Cimbi,   

Datë:   
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