
 

 

                                            REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

                                 MINISTRIA  E SHENDETSISE 

  Spitali Universitar Obstetrik - Gjinekologjik”Koço Gliozheni” 
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 NR.        Prot                                                                                         Date  12.06. 2017                                      
 

                                    

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 Data: 12.06.2017 

 

Për: ”KRISTALINA .KH”   shpk .  NIPT  K11501002D   Rr.Lord Bajron  Tirane 

 

Procedura e prokurimit: Procedur Kerkes per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blejre Shtypshkrime  per nevojat e SUOGJ “Koco Gliozheni” 

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

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

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

1. ”TEUTA PRINT”   shpk .  NIPT  K32312501J Durres  Dalip Peza. 

Vlera 749.715 ( Shtateqind e dyzet e nente mije e shtateqind e pesembedhjete) leke 

2. “RAMA-GRAF”   shpk      NIPT  K42701205E   Elbasan  Lagja Kongresi 

Vlera  670.535  (Gjashteqind e shtatedjete mije e peseqind e tridhjete e pese) leke 

3.  “KRISTALINA.KH”  shpk  NIPT  K11501002D   Rr.Lord Bajron  Tirane 

Vlera 637.635 (Gjashteqind e tridhjete e shtate mije e gjashteqind e tridhjete e pese) leke 

4.  “OLSONI”  shpk     NIPT J61924005U   Tirane Rr.Qemal Stafa 

Vlera  878.563 ( Teteqind e shtatedhjete e tete mije e peseqind e gjashtedhjete e tre) leke 

5. “KOTTI”              NIPT J64103131H              Korce Lagjia 7 

Vlera 850.595  (Teteqind e pesedhjete mije e peseqind e nentedhjete e pese) leke 

6. “Adel CO”  shpk  NIPT J91825003J    Tirane  Tufine 

Vlera 0 

7. “MALUKA” shpk    shpk  NIPT  J71424009P   Tirane 

Vlera  0 
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “OLSONI”  shpk     NIPT J61924005U   Tirane Rr.Qemal Stafa 

Nuk kane ngarkuar ne sistem  modelet e kerkuara ne sistem sipas specifikimeve te kerkuara 

2. “KOTTI”              NIPT J64103131H              Korce Lagjia 7 

-Nuk kane paraqitur Vertetim per numrin e punonjesve te siguruar nga Dega e Tatim Taksave 

-Nuk kane ngarkuar ne sistem modelet e kerkuara sipas specifikimeve te kerkuara 

3. “Adel CO”  shpk  NIPT J91825003J    Tirane  Tufine 

Ka paraqitur vetem QKR dhe vertetim xhiro vjetore  

4. “MALUKA” shpk    shpk  NIPT  J71424009P   Tirane 

Nuk ka paraqitur asnje dokument 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, se oferta e paraqitur KRISTALINA .KH”   shpk .  

NIPT  K11501002D   Rr.Lord Bajron  Tirane me një vlerë të përgjithshme prej  637.635 

(Gjashteqind e tridhjete e shtate mije e gjashteqind e tridhjete e pese) leke është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik ”Koço 

Gliozheni”, Tirane,  kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve 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 (nese eshte kerku) JO 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 02.06.2017 

 

Ankesa:  JO 

 

                                            Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor:  

                                                        Dr. Arben RRUGIA 


