
 

Shtojca 14   

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

Data 23.12.2020 

Për: KRIJON Shpk me Nipt-K12023001A  

Rruga Elbasanit nr 57, Farkë Tiranë . 

* * * 

Procedura e prokurimit: Kërkese per propozim Marrëveshje Kuadër me disaoperatorë 

ekonomikë(me nje OE  fitues per secilin lot) – ku të gjitha kushtet jane të përcaktuara - me afat 1 

vjeçar (12 muaj) 

Nr referenece Procedure   REF-79469-11-23-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Kite per nevojat e Spitalit Kukes”  Marrëveshje 

Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me nje OE  fitues per secilin lot) – ku të gjitha 

kushtet jane të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj), me Fondin limit/Vlera e pritshme e 

kontratës është: 4.843.530  (katër milionë e tetëqind e dyzet e tre mijë e pesëqind e tridhjetë) 

Lekë pa Tvsh dhe Shumatorja e çmimeve për njësi është: 19.045,4 (nëntëmbëdhjetë e dyzet e 

pesë presje katër) Lekë pa tvsh. , me afat kohor për ekzekutimin: Duke filluar nga data e lidhjes 

së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas 

marrëveshjes kuadër. 

 

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

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara : 

1.KRIJON   sh.p.k                                                           K12023001A 

  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 13.002(trembëdhjetë mijë dy) leke pa Tvsh me 

vlere të pritshme të kontratës 4,361,871(katër milion  e treqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

tetëqind e shtatëdhjetë e një)leke pa Tvsh dhe 5,234,245,2(pesë milion e dyqind e tridhjet e 

katër mijë e dyqind e katërdhjetë e pesë presje dy)leke me Tvsh. 

          (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: S’ka 

 

* * * 

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

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1.KRIJON   Shpk                                                   K12023001A 



  Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 13.002(trembëdhjetë mijë dy) leke pa Tvsh me 

vlere të pritshme të kontratës 4,361,871(katër milion  e treqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

tetëqind e shtatëdhjetë e një)leke pa Tvsh dhe 5,234,245,2(pesë milion e dyqind e tridhjet e 

katër mijë e dyqind e katërdhjetë e pesë presje dy)leke me Tvsh. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorisë Shërbimit Spitalor Kukës], brenda 5 

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

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.12.2020 

 

Ankesa: JO  

 

 

Titullari i autoritetit kontraktor 

 Azem Elezaj 

 

  


