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Fondi limit: 4 161 111 (kater milion e njeqind e gjashtedhjete e nje mije e njeqind e njembedhjete) 

lekë pa TVSH dhe 4 993 333 (kater milion e nenteqind e nentedhjete e tre mije e treqind e tridhjete 

e tre) lekë me TVSH 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 30 (tridhjete) ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

 

 

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. “MEDFAU” Shpk me nipt  J93610823R           

Vlera: 4 100 000 (kater milion e njeqind mije leke) lekë pa TVSH dhe 4 920 000 (kater milion e 

nenteqind e njezet mije) lekë me TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “Biometric Albania” shpk, nuk ka paraqitur asnjë oferte ekonomike 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria  

“MEDFAU” Shpk me nipt  J93610823R, adresa: Rruga 4 Dëshmorët, Tirana 1001, me ofertë 

ekonomike: 4 100 000 (kater milion e njeqind mije leke) lekë pa TVSH dhe 4 920 000 (kater milion 

e nenteqind e njezet mije) lekë me TVSH, është identifikuar si ofertë e suksesshme. 

 

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

me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 30.03.2020 

Ankesa: Nuk ka patur     

 

 

“ALBANIAN GAS SERVICES COMPANY” SHA  
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: BOE “ALBSIG JETË” SH.A &“ALBSIG” SH.A 

 

Adresa:Rruga e Barrikadave, Albsig HQ.1001, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:Kërkesë për propozim; 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-51162-02-20-2020; 
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sigurimi i jetës dhe shëndetit të punonjësve të AGS SH.A”dhe 

afat ekzekutimi 1 vit.  

Publikime të mëparshme:Po 

 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 7, datë24.02.2019 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:çmimi më i ulët  X  

 

Njoftojmë se, kaqenë pjesëmarrës në procedurë vetëm 1 (një) ofertues me vlerën përkatëse të 

ofruar: 

 

1. BOE “ALBSIG JETË” SH.A &“ALBSIG” SH.A – NUIS L92019017V &  

Vlera prej 6,071,400 (gjashtë milion e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind) lekë pa tvsh.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë seBOE “ALBSIG JETË” SH.A& 

“ALBSIG” SH.A , me adresë:Rruga e Barrikadave, Albsig HQ.1001, Tiranë,se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 6,071,400 (gjashtë milion e shtatëdhjetë e një mijë e katërqind) lekë 

pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Albanian Gas Services Company” SHA me adresë:Rruga 

“Kosovarëve”, pallati “NderPro” SHPK, Tiranë,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 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, kontrata AK do 

të vijojë sipas parashikimit në nenin 58 të Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datën: 05.03.2020 

Ankesa: Nuk ka 

 

 

OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA “MADONNINA DEL GRAPPA” 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data   07 / 04  / 2020 

 

Nga: Opera della Divina Provvidenza “Madonnina del Grappa”.Adresa: Rruga Gjuhadol, prane 

Motrave Stigmatine-” Shkoder Tel/+355 022400760 . 

 

Për:“SEAD-SGS”sh.p.k Adresa: Kashar-Tirane,  NUIS L 61725018 G   

 

-Proçedura e prokurimit: Kërkesë për propozim”. 

 

-Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje ushqime“ 


