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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

 

Nr._______ Prot.                                  Tiranë më, ___.___.2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Për:     “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” Shpk, Nipt: L61411012R  
Adresa: Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga "Medar Shtylla", Ndertesa Nr.43, Hyrja 26, Ap.1, 1019 

 

 

Procedura e prokurimit: “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit”  

 

Numri i referencës së procedurës: REF-81173-12-04-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbim i Mirëmbajtjes Ndërtimore e objketeve në QSUNT 

për 75 ditë nga data e lidhjes së kontratës, me kusht ndërprerje me ardhjen e autorizimit nga 

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara për lidhjen e kontratës bazë me të njëjtin objekt prokurimi 

marrëveshje kuadër”  

Fondi limit: 11,284,180 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e njëqind e 

tetëdhjetë) lekë pa TVSH dhe 13,541,016 (trembëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e një mijë e 

gjashtëmbëdhjetë) lekë me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Afati per kryerjen e sherbimeve 

eshte 75 ditë nga data e lidhjes së kontratës, me kusht nderprerje me lidhjen e kontrates se 

sherbimeve per proceduren baze me te njejtin objekt prokurimi te shpallur nga Agjensia e 

Blerjeve te Perqendruara ne rolin e Organit Qendror Bleres me nr. REF-80205-11-26-2020 
 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X  
 

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

 

1. “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” Shpk,    L61411012R  

Vlera ofertuar: 11 251 230 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e 

tridhjete) leke pa TVSH dhe 13 501 476 (trembedhjete milion e peseqind e nje mije e katerqind 

e shtatedhjete e gjashte) leke me TVSH 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Ska  
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “Intelligent Building 

Solution (I.B.S.)” Shpk, Nipt: L61411012R, Adresa: Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga 

"Medar Shtylla", Ndertesa Nr.43, Hyrja 26, Ap.1, 1019, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej: 11 251 230 (njëmbëdhjetë milion e dyqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e 

tridhjete) leke pa TVSH dhe 13 501 476 (trembedhjete milion e peseqind e nje mije e katerqind 

e shtatedhjete e gjashte) leke me TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

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

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

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.11.2020 

 

 
 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
 

Enkelejdi  JOTI 


