
 
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR SARANDË 

 

Shtojca 14   

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

16.10.2020 

 

Për: COLOMBO sh.p.k , me nr. NIPT  J82916489E me adrese Fier Lagjja Kryengritja e Fierit, 

rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  :Kërkesë për propozim-prokurim me mjete elektronike-Pune Publike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70614-09-03-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksionin e Pediatrisë  në Drejtorine e Sherbimit 

Spitalor Sarande” / Afati i kontratës: 1 muaj  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 08.10.2020] [66] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

1. AVDULI sh.p.k.                                                                                    J66703306O 

   

Vlera 3,924,445 pa Tvsh  

(tre milion e nenteqind e njezet e kater mije e katerqind e dyzet e pese )leke pa Tvsh 

 

2. CARA sh.p.k.                                                                                       K07729920F   

Vlera 3,172,800  leke pa Tvsh 

(tre milion e njeqind e shtatedhjete e dy mije e teteqind )leke pa Tvsh 

 

3. COGREN                                                                                               J74818825K 

Vlera 4,051,980 pa Tvsh 

(kater million e pesedhjete e nje mije e nenteqind e tetedhjete ) leke pa Tvsh 



 

4. COLOMBO sh.p.k                                                                                    J82916489E 

Vlera  4,470,663 pa Tvsh 

( kater million e katerqind e shtatedhjete mije e gjashteqind e gjashtedhjete e tre) leke pa tvsh 

 

5. B.O.E JODY & SHENEDLLIA sh.p.k                                                     J94824803M 

Vlera 4,521,732 pa tvsh 

( kater milion e peseqind e njezet e nje mije e shtateqind e tridhjete e dy)leke pa tvsh 

 

6. KMK sh.p.k        L78223801E 

Vlera 3,190,710  pa tvsh 

( tre million e njeqind e nentedhjete mije e shtateqind e dhjete leke ) pa tvsh 

 

7. MANE/S sh.p.k                                                                 J64103865K 

Vlera  3,747,870  pa tvsh  

( tre million e shtateqind e dyzet e shtate mije e teteqind e shtatedhjete ) leke pa tvsh 

 

8. NEAL-86 sh.p.k.            K04814851T 

 

Vlera  3,809,870 pa Tvsh 

( tre million e teteqind e nente mije e teteqind e shtatedhjete) leke pa tvsh 

 

9.BOE NGRACAN 1934 &GLAVENCIA sh.p.k                                       J87602809S 

 

Vlera  3,862,260  pa Tvsh 

( tre million e teteqind e gjashtedhjete e dy mije e dyqind e gjashtedhjete) leke pa tvsh 

 

10. RAFIN COMPANY sh.p.k.                                                    L52125110A 

 

Vlera 4,866,780 pa Tvsh  

(kater million e teteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e tetedhjete ) leke pa tvsh 

 

* * * 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. AVDULI sh.p.k. me nr.  NIPT   J 66703306O,  për arsye të mos plotësimit të kritereve të 

pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 

2. CARA sh.p.k.  me nr.  NIPT   K07729920F, për arsye të mos plotësimit të kritereve të 

pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik.   

3. COGREN   sh.p.k me nr. NIPT    J74818825K , për arsye të mos plotësimit të kritereve të 

pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 

4. B.O.E JODY & SHENEDLLIA sh.p.k me nr. NIPT  J94824803M për arsye të mos plotësimit 

të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 



5. KMK sh.p.k me nr. NIPT L78223801E për arsye të mos plotësimit të kritereve të 

pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 

6. MANE/S sh.p.k me nr NIPT  J64103865K për arsye të mos plotësimit të kritereve të 

pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 

7. NEAL-86 sh.p.k.    me nr. NIPT  K04814851T për arsye të mos plotësimit të kritereve të 

pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 

8.BOE NGRACAN 1934 &GLAVENCIA sh.p.k me nr  NIPT J87602809S për arsye të mos 

plotësimit të kritereve të pjesmarrjes/Kapaciteti Teknik. 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1. COLOMBO sh.p.k                                                                                 J82916489E 

 

Vlera  4,470,663 pa Tvsh 

( kater million e katerqind e shtatedhjete mije e gjashteqind e gjashtedhjete e tre) leke pa tvsh 

 

2.RAFIN COMPANY sh.p.k.                                                                   L52125110A 

 

Vlera 4,866,780 pa Tvsh  

(kater million e teteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e tetedhjete ) leke pa tvsh 

 

* * * 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Sherbimit Spitalor Sarande me adrese 

lagjia nr. 3, Rruga “Onhezmi” ,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5  (pese) 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 :21.09.2020 

 

Ankesa: Po ose jo:   Po  

Ka paraqitur ankese Operatori Ekonomi, CARA shpk. me date 26.09.2020, ka marre pergjigje 

me date 02.10.2020. 

 

 

Titullari i autoritetit kontraktor 

         Erjon DHROSO 


