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vlerë të përgjithshme prej 45,143,029 (dyzetë e pesë milion e njëqind e dyzetë e tre mjë e njëzetë e 
nëntë) lekë pa TVSH,  siç parashikohet në Nenin 58, pika 5  të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik” (i ndryshuar). 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   29.12.2020 
 
Në mbështetje të Udhëzimit të APP-së Nr. 2 datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës me 

negocim pa shpallje paraprake të njoftiomit të kontratës dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, 

pika 9, citohet se:  “Duke qene se procedura e prokurimit me negocim pa shpallje paraprake te 
njoftimit te kontrates nuk kerkon njoftim publik sipas parashikimeve te Nenit 38 të LPP-së, per kete 
lloj procedure prokurimi nuk zbatohen dispozitat ne lidhje me procedurat e ankimimit 
administrativ...”. 
 

SPITALI OBSETRIK GJINEKOLOGJIK MBRETERESHA GERALDINE 
 

Per: “Euromed" sh.p.k.  NIPT:  K 71718012 P, me adrese Bulevardi Bajram Curri  Pll. 298 Tirane 

Albania. 
* * * 

Procedura e prokurimit: Prokurim Elektronik – Proçedurë me negocim, pa botim paraprak të 
njoftimit të kontratës. 
 
Numri i references se procedures/lotit : REF-83278-12-28-2020 
 
Pershkrim i shkurter i kontrates: 
Blerje artikuj për masa mbrojtëse personale për përballimin e situatës së Covid-19, me fond limit 
4,157,125 (kater milion e njeqind e pesedhjete e shtate mije e njeqind e njezet e pese leke pa tvsh). 
 
Publikime te meparshme (nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
 
Kriteret e perzgjedhjes se fituesit:  çmimi me i ulet  + oferta ekonomikisht me e favorshme  
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:  
 
1. Operatori Ekonomik - Euromed sh.p.k, Nipt: K 71718012 P 

Vlera: 4.121.100 (kater milion e njeqind e njezet e nje mije e njeqind leke) (me TVSH) 
 

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:  
s’ka 

* * * 
Duke iu referuar procedures se lartpermendur, informojme “Euromed" sh.p.k.  NIPT:  K 71718012 

P, me adrese Bulevardi Bajram Curri  Pll. 298 Tirane Albania, se oferta e paraqitur, me nje vlere te 
pergjithshme prej 4.121.100 (kater milion e njeqind e njezet e nje mije e njeqind leke) (me TVSH), 
eshte identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine”, zyra e protokollit] 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 1 (nje) dite nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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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 
[-], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 
 

Njoftimi i Klasifikimit eshte bere ne date 29.12.2020 
 
 

SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME POGRADEC 
 

Për: Nazeri 2000 NIPTI K31422029Q 
 
Procedura e prokurimit: Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime sha 
Pogradec  
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82959-12-23-2020 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ” Sherbimi i Ruajtjes Fizike te Objekteve te Ujesjelles Kanalizime 
sha Pogradec “ 
 Me negocim pa shpallje te njoftimit te kontrates 
 
Fondi limit 789.729,59 (shtateqind e tetedhjet e nente mij e e shtateqind e njezet e nente pike 
pesedhjet e nente ) leke pa tvsh 

Publikime të  mëparshme (nëse zbatohet): 
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: 
Nazeri 2000 me oferte 788.244,85 (shatetqind e teteddhjet e tete mije e dyqind e dyzet e kater pike 
tetedhjet e pese ) leke pa tvsh 
 
Jane skualifikuar: 
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Nazeri 2000  NIPTI K31422029Q me 
adrese Rruga e Kavajes Qendra CONDOR  kati i dyte Tirane   oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej 788.244,85 (shatetqind e teteddhjet e tete mije e dyqind e dyzet e kater pike 
tetedhjet e pese ) leke pa tvsh 
pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime sha Pogradec   sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 
të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 


	Fondi limit 789.729,59 (shtateqind e tetedhjet e nente mij e e shtateqind e njezet e nente pike pesedhjet e nente ) leke pa tvsh

