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SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS 

Shtojca 13   

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 [Data: 22.04.2021] 

Për:  Operatorin Ekonomik “Civil Cons” Shpk me adresë: Rruga “Don Bosko”, Pallati 10 (Shekulli), 

Hyrja A, Ap 66, Zyra 1, Njësia Bashkiake nr 9, Tiranë.  

Procedura e prokurimit: Kërkes për Propozim Shërbime me objekt: “Supervizor punimesh për 

rikostruksionin e Godinës trekatëshe (Sëmundjet e Brëndshme) dhe ndërtimin e urës lidhëse me 

Korpusin qëndror si dhe punimet e ndërtimit të depozitës së ujit në SUT” ndare ne dy lote:  

Loti 1: “Supervizim mbi Rikostruksionin e Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi 

i Urës lidhëse me Korpusin Qendror në SUT”_REF-91340-03-26-2021 

Fondi limit Loti Nr.1:  5,750,815.87 (Pesë milionë e shtatëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e pesëmbëdhjetë 

pikë tetëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizor punimesh për rikostruksionin e Godinës trekatëshe (Sëmundjet 

e Brëndshme) dhe ndërtimin e urës lidhëse me Korpusin qëndror si dhe punimet e ndërtimit të depozitës së 

ujit në SUT” ndare ne dy lote: 

Loti 1: “Supervizim mbi Rikostruksionin e Godinës tre katëshe të Sëmundjeve të Brëndeshme dhe ndërtimi 

i Urës lidhëse me Korpusin Qendror në SUT”_REF-91340-03-26-2021 

Fondi limit Loti Nr.1:  5,750,815.87 (Pesë milionë e shtatëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e pesëmbëdhjetë 

pikë tetëdhjetë e shtatë) Lekë 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. Shoqëria  “Civil Cons”Shpk,                                     numri i NIPT-it:           L81315015O 

Vlera totale e ofertuar: 5,273,965.85 (pesë milion e dyqindë e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqindë 

gjashtëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, 

Vlera totale e ofertuar: 6,328,759.02 (gjashtë milion e treqindë e njëzetë e tetë mijë e shtatëqindë e 

pesëdhjetë e nëntë pikë zero dy) Lekë me TVSH. 

2. Shoqëria “HE & SK 11”Shpk                                      numri i NIPT-it:          L19008502B   

Vlera totale e ofertuar: 5,273,965.85 (pesë milion e dyqindë e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqindë 

gjashtëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.  

Vlera totale e ofertuar: 6,328,759.02 (gjashtë milion e treqindë e njëzetë e tetë mijë e shtatëqindë e 

pesëdhjetë e nëntë pikë zero dy) Lekë me TVSH. 
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3. Shoqëria “Instituti i Konsulences ne Ndertim"IKN"Shpk      numri i NIPT-it:       K71828007J  

Vlera totale e ofertuar: 5,288,411.20 (pesë milion e dyqindë e tetëdhjetë e tëtë mijë e katërqindë e 

njembëdhjetë pikë njëzetë) Lekë pa TVSH.  

Vlera totale e ofertuar: 6,346,093.44 (gjashtë milion e treqindë e dyzetë e gjashtë mijë e nëntëdhjetë e tre 

pikë dyzetë e katër) Lekë me TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:             * * * 

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:                     **** 

 

 

Bazuar në klasifkimin përfundimtar në sistemin elektronik të APP, të datës 12.04.2021, rezultoi se dy 

OE kanë ofetuar të njëjtën vlerë (Ofertë Ekonomike), konkretisht:  

 

1. Shoqëria  “Civil Cons”Shpk,                                      

Vlera totale e ofertuar: 5,273,965.85 (pesë milion e dyqindë e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqindë 

gjashtëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, 

2. Shoqëria “HE & SK 11”Shpk                                       

Vlera totale e ofertuar: 5,273,965.85 (pesë milion e dyqindë e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqindë 

gjashtëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.  

 

Ndodhur në këto kushte KVO e AK (SUT) i ka bër “ftesë për pjesmarrje në short”, Operatorëve Ekonomik 

të lartë përmendur.  Shorti u zhvilluar në prezencë të KVO së AK për këtë procedurë prokurimi në datën 

21.04.2021 ora  10:00, ku u paraqitën për të marrë pjesë të dy OE të ftuar konkretisht: 

 

1. Shoqëria  “Civil Cons”Shpk, 

2. Shoqëria “HE & SK 11”Shpk                                       

Fitues nga shorti rezultoi OE Shoqëria “Civil Cons”Shpk. AK (KVO) në lidhje me zhvillimin e shortit 

mbajti proces-verbal për të bërë të mundur dokumentimin e këtij procesi. Operatorët Ekonomik pjesmarrës 

nw short nuk kanë pretendimi apo ankesa mbi zhvillimin e shortit nga AK, me dakortesi ata firmoswn se 

bashku Proceverbalin e mbajtur nga KVO e SUT.  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Shoqërinë “Civil Cons” Shpk, me numr i 

NIPT-i: L81315015O, me adresë: Rruga “Don Bosko”, Pallati 10 (Shekulli), Hyrja A, Ap 66, Zyra 1, Njësia 

Bashkiake nr 9, Tiranë, se oferta e paraqitur në vlerën totale: 

- 5,273,965.85 (pesë milion e dyqindë e shtatëdhjetë e tre mijë e nëntëqindë gjashtëdhjetë e pesë pikë 

tetëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, si dhe  

- 6,328,759.02 (gjashtë milion e treqindë e njëzetë e tetë mijë e shtatëqindë e pesëdhjetë e nëntë pikë 

zero dy) Lekë me TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitalit Universitar të Traumës, në Adresën: Ruga “Lord 

Bajron”, Laprake, Tiranë] 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 [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: 12.04.2021. 

 

Ankesa: ka ose jo:    JO     

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Arben Zenelaj 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Koncept: M.SULA 
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