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Me ofertën me vlerë/cmim për njësi: 270 247 (dyqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e dyzet e shtatë) 

lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 4 

874 000 (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë) lekë pa TVSH dhe 5 848 800 (pesë 

milion e tetëqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind) lekë me TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nuk ka          

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.           J61905015B 

Vlera ofertuar: 

Me ofertën me vlerë/cmim për njësi: 270 247 (dyqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e dyzet e shtatë) 

lekë pa TVSH, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: 4 

874 000 (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë) lekë pa TVSH dhe 5 848 800 (pesë 

milion e tetëqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind) lekë me TVSH. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, 

me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 – Tiranë, Tel/Fax: + 355 42 362627 / 363644, brenda 5 ditëve 

nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 14.02.2020 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 

 

 

ALBCONTROL SHA  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

Për: Operatori Ekonomik “ANSIG” SHA, me  NIPT L21319037M me adresë: Rr. Donika 

Kastrioti,  Vila 9/1, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Edlir Ruka 

Procedura e prokurimit: REF-48361-01-28-2020, me objekt: “Shpenzime sigurimi për 

automjetet”, me vlerë limit 2 900 000 (dy milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë:12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e nënëshkrimit të kontratës 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 17 Shkurt 2020, ora 11:00. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nuk ka. 

 

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

 

1. Ofertuesi i parë: Operatorit Ekonomik “ANSIG” SHA me NIPT L21319037M 
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➢ Çmimi i ofertës: : 2 899 000 (dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa 

tvsh 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Operatori Ekonomik “ANSIG” SHA, me  NIPT 

L21319037M me adresë: Rr. Donika Kastrioti,  Vila 9/1, Tiranë, me përfaqësues ligjor z. Edlir 

Ruka, ka paraqitur ofertën me vlerë: : 2 899 000 (dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë) 

lekë pa tvsh,  e cila  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë ALBCONTROL SHA, me adresë në Aeroportin Nënë 

Tereza Rinas, pranë Zyrës së Prokurimeve, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve 

nga dita e marrjes së 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 17.02.2020 

Ankesa:  nuk ka  

 

 
DREJTORIA E SPITALIT “IHSAN ÇABEJ „ LUSHNJE 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

[24.02.2020} 

Për: [EUROMED]                                                                                                      

 

Procedura e prokurimit:Kerkes per propozim  Marveshje Kuader  kur të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46927-12-30-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje kite reagent Loti 3 Mallra Konsumi] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [53] [31 dhjetor 2019] 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. KRIJON                                                                             K12023001A       

Vlera 13 167 (trembedhjet mije e njeqinde e gjashtedhjet e shtate)leke pa tvsh 

 

2. GENIUS SHPK                                                                 K63121801C 

Vlera 12 913 (dymbedhjet mijeee nenteqinde e trembedhjet)leke pa tvsh 

 


