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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

                     MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

                           DREJTORIA E SPITALIT “IHSAN ÇABEJ” LUSHNJE  

__________________________________________________________________ 

 

 

Nr________prot                                                                              Lushnje me ___/___/2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 [Data02.04.2021] 

 

Për: [ALPEN PULITO Durrës , Lagjja nr. 14, rruga Asti Gogoli, automjet me targë AA 310 NH Durrës 

RRASHBULL RRASHBULL RRASHBULL, Rruga Nacionale Durrës - Shijak, ambient i hapur, Zona 

Kadastrale 3216, Nr.Pasurie 50/5.  ] 

Procedura e prokurimit:Tender i Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-78532-11-12-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Dezinfektim I Ambjenteve Te Brendeshme Dhe Te Jashteme  Te Spitalit  

Dhe Poliklika Per Situaten E Krijuar Nga Covid -19 

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

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: 

1. ALPEN PULITO                  K61516506H                        

Vlera  eshte 4.215.809,66( kater miljon e dyqinde e pesembedhjet mij e e teteqinde e nente pike gjashtedhjet e 

gjashte)leke pa tvsh 

 

2. Pastrime Silvio                           K91413010N 

Vlera  4.682.100, (kater miljon e gjashteqinde e tetedhjet e dy mij e enjeqinde)leke pa tvsh 

3. LOERMA                                 L02928204T 

Vlera  4.682.100, (kater miljon e gjashteqinde e tetedhjet e dy mij e enjeqinde)leke pa tvsh 

4. EGIAN MED                              L61914011Q 

Vlera  4.682.100, (kater miljon e gjashteqinde e tetedhjet e dy mij e enjeqinde)leke pa tvsh 



 

 

5. NRG                                           L13426006B       

Vlera  4.682.100, (kater miljon e gjashteqinde e tetedhjet e dy mij e enjeqinde)leke pa tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1  LOERMA.        

Oferta e paraqitur nga Ofertuesi eshte per me pak cikle sec eshte kerkuar nga operatori ekonomik.  

2.  EGIAN MED 

 Punonjesi i punesuar nga ofetuesi per ceshtjen e sigurise dhe shendetit ne pune nuk figuron ne listepagesat e 6 

mujorit te fundit. 

Operatori ofertues nuk ka nje peson pergjejgjes ne baze te paragrafit 12/2 te VKM Nr.692, 13.112.2001"Per 

masat e vecanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shendetit ne pune, i ndryshuar me VKM Nr.742, date 06.11.2003 

dhe nuk ka paraqitur dokumentat perkatese si CV, Licenc , Dipllom dhe kontrat pune 

3. NRG                                            

Mjeku i kerkuar ne DST nuk eshte prezent ne listepagesat. 

Ne specifikimet teknike te produktit dizinfektues nuk eshte specifikuar fusha e veprimtarise se produktit sipas 

kerkeses ne DST.  

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ALPEN PULITO Durrës , Lagjja nr. 14, rruga Asti 

Gogoli, automjet me targë AA 310 NH Durrës RRASHBULL RRASHBULL RRASHBULL, Rruga Nacionale 

Durrës - Shijak, ambient i hapur, Zona Kadastrale 3216, Nr.Pasurie 50/5.  ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej{ 4.215.809,66( kater miljon e dyqinde e pesembedhjet mij e e teteqinde e nente pike 

gjashtedhjet e gjashte)leke pa tvsh ]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria E Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnje lagja xhevdet 

Nepravishta Lushnje ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [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 17.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo   ka (nëse ka)  

ka marrë përgjigje në datë 11.01.2021 dhe e dyta 10.02.2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


