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SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS 

Shtojca 13    

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 [Data: 06.04.2021] 

Për: OE “SULOLLARI-KLIMA” Sh.p.k    [Adresa: TIRANE Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3, Kati 

1] 

Procedura e prokurimit:  Kërkesë për Propozim  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89324-03-08-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: _“Kryerja e shërbimit të mirëmbajtjës së ashensorve në SUT” - 

Marrëveshje Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara per një 

periudhë 12 mujore.  

Fondi limit: 2,071,650 (Dy milion e shtatedhjete e nje mije e gjashteqind e pesedhjete ) Leke pa 

TVSH.  

 

Publikime të mëparshme (jo)  Buletini i Njoftimeve Publike [] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët (Shumatorja e cmimit për njësi) X oferta ekonomikisht më e 

favorshme  

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

 

1. OE “ SULOLLARI-KLIMA” Sh.p.k                                             K01529003M 

     (Emri i plotë i shoqërisë)                                numri i NIPT-it   

Vlera e ofertuar: 1.730.400,00 (Një milionë e shtatëqind e tridhjetë mijë) Lekë pa Tvsh. 

 

2. OE “VERTIKUS” Sh.p.k                                                                  L92202031A 

     (Emri i plotë i shoqërisë)                                numri i NIPT-it   

Vlera e ofertuar: 1.490.000,00 (Një milionë e katërqind e nëntëdhjetë mijë) Lekë pa Tvsh. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE “VERTIKUS” Sh.p.k me nipt:   L92202031A  

 

* * * 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

mailto:spitalitraumes@shendetesia.gov.al


Adresa: Rruga “Lord Bajron“ Laprakë, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2357 - 356  spitalitraumes@shendetesia.gov.al 

OE. Nuk ploteson piken 2.2 Per kapacitetin ekonomik dhe financiar. 

OE. Nuk ploteson piken 2.3 a).Per kapacitetin Teknik. Nuk ka paraqitur dokumentacion per sherbime te 

ngjashme. 

OE. Nuk ploteson piken 2.3 g) Per kapacitetin Teknik 

  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: OE “SULOLLARI-KLIMA” Sh.p.k    

Adresa: TIRANE Rruga "Muhamet Gjollesha 71/3,Kati 1, se oferta e paraqitur me vlere: 1.730.400,00 

(Një milionë e shtatëqind e tridhjetë mijë) Lekë pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord Bajron”, 

Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda pesë 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 [nuk ka], 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 26.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo:  Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Arben Zenelaj 
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