
  

              

 

 

SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS  

Shtojca 10  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[24.06.2021] 

 

Drejtuar: [TIRANA TEKNOLOGJI Sh.p.k me adrese: TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, ish Parku 

i Mallrave prane Kompleksit Delijorgji, objekti Repart montimi, Repart stampimi, nr. hipotekor 831, pjese e 

pasurise 6/338, z.k 8220] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Kerkese per propozim/Procedurë e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-93490-04-19-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [“Shërbim për Dezinfektimin e SUT për luftimin e epidemisë COVID-19 për një 

periudhë 12 mujore”- Marrveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara per 

nje periudhe 12 mujore.] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

of  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. OE. “TIRANA TEKNOLOGJI” Sh.p.k                                             L61312065J 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  6.993.254,40 (Gjashtë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër pikë katër) 

Lekë pa Tvsh. 

2. OE. “EUROMED” Sh.p.k.                                                                 NIPT  K71718012P  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera:  pa oferte 



(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1 OE. “EUROMED” Sh.p.k.                                            NIPT  K71718012P  

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        arsyet e mëposhtme 

Per arsye: Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar nga AK 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [TIRANA TEKNOLOGJI Sh.p.k me adrese: TIRANE 

Njesia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, ish Parku i Mallrave prane Kompleksit Delijorgji, objekti Repart 

montimi, Repart stampimi, nr. hipotekor 831, pjese e pasurise 6/338, z.k 8220], se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 6.993.254,40 (Gjashtë milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër 

pikë katër) Lekë pa Tvsh / totali i pikëve të marra [_nuk ka] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, 

datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

     

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

Arben Zenelaj 

 

 

 


