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Nr._____Prot                                                                        Tiranë, më  17.03.2021 

 

 

Lënda:  FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [___.___.2021]         

Për: [ALBSIGSHA] 

Adresa:Rruga e Barrikadave, Nr 1001, Tiranë 

Procedura e prokurimit: «Siguracioni i i Ndërtesës , zyrave dhe pajisjeve të QKUM-së” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88061-02-23-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: «Siguracioni i i Ndërtesës , zyrave dhe pajisjeve të 

QKUM-së” 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.29, datë 

01.03.2021 

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

 

 

Njoftojme se, ka  qenë pjesëmarrës në pocedurë vetëm operatori: 

1. ALBSIG SHA                                                          K42108801C 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  3.498.000 (tre milionë e katërqind e nëntëdhjketë e tetë mijë) lekë  

          (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. ---------------------------------- 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



 

 

Adresa: Rruga Lord Bajron nr.70 Laprakë ,Tiranë, Albania, www.urgjenca.gov.al, e mail:info@urgjenca.gov.al 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ALBSIGSHA] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.498.000 (tre milionë e gjashtëqind e 

pesëdhjetë e dy) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore  

Adresa: “Rruga Lord Bajron”, Nr 70  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat 

e tenderit, brenda 30  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 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  09.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo      JO 

 

 

 

        DREJTOR 

     Skënder Brataj 

 

 

 


