
 
 

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE  

SPITALI RAJONAL VLORE 

Lagjia “ Partizani ”, Spitali Rajonal Vlorë. Tel: +355 33 222657E-mail: 

spitalivlore@shëndetësia.gov.al 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 
                                   Data  09/11/2016 

  

 

Nga :Spitali Rajonal Vlorë adresa: Lagjia “ Partizani” , Vlorë. Tel: +355 33 
222 657 

 
Për shoqërinë:  “ Devi”sh.p.k Adresa:Njesia bashkiake nr.8 Rruga “Siri 
Kodra”, magazina nr.10,kati I ne zonen kadastrale 8330 nr. I pasurise 

1/1136 ngjitur me Kozma Plastika prane Uzines Dinamo te Re. Tirane me 
Nipt K 31420012 M.  

 
Proçedura e Prokurimit: “ Procedure e Hapur 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Sherbimi i lavanderise dhe Hotelerise ne 
Spitalin Rajonal Vlorë per nje periudhe 4-vjecare”. 

 

Fondi Limit: 195 523 200( Njeqind e nentedhjete e pese million e peseqind e 

njezet e tre mije e dyqind ) lekë pa tvsh. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Te ardhura□Grante, donacione etj□ 

Investim X Shpenzim operativ □ Te ardhura Dytesore □ 
 

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit : 28.10.2016. 
 
Publikimet e meparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.40 Dt.10.10.2016. 

 
Njoftojmë se, kanë qe në pjesmarrës në procedure këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 
 
1.“Devi” sh.p.k me NUIS-in Nr. K31420012M  

Vlera totale pa T.V.SH eshte :194,980,080 ( Njeqind e nentedhjete e kater 
million e nenteqind e tetedhjete mije e tetedhjete) leke pa tvsh 
 



2. “Bylis Pharma” sh.p.k pa oferte ekonomike . 
3. “PAERA” sh.p.k pa oferte ekonomike. 

 
 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ,pasi shqyrtoi dokumentacionin e 
paraqitur nga shoqërite pjesmarrëse vendosi :  
 

 
1-Te skualifikoje shoqerine “Bylis Pharma” sh.p.k per arsye se: 
Dokumentacioni i paraqitur nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha 

kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe ne perputhje me kriteret e 
vecantat e kualifikimit ne DST.(Firma ka paraqitur vetem formularin e 

ofertes pa vlere) 
 
2- Te skualifikoje shoqerine “PAERA” sh.p.k per arsye se: 

Dokumentacioni i paraqitur nuk eshte i plote ne perputhje me te gjitha 
kriteret e pergjithshme te kualifikimit dhe ne perputhje me kriteret e 

vecanta te kualifikimit ne DST.( Firma ka paraqitur vetem certifikate 
rregjistrimi NUIS). 
 

 
Duke ju referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë“ 
DEVI” sh.p.k adresa: 

Njesia bashkiake nr.8 Rruga “Siri Kodra”, magazina nr.10,kati I ne zonen 
kadastrale 8330 nr. I pasurise 1/1136 ngjitur me Kozma Plastika prane 

Uzines Dinamo te Re. Tirane  oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme 
prej194 980 080 ( Njeqind e nentedhjete e kater million e nenteqind e 
tetedhjete mije e tetedhjete) lekë, është i dentifikuar si oferta e  sukseshme. 

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqesni pranë Drejtorisë së Spitalit Rajonal 
Vlorë adresa: Lagjia“ Partizani”, Vlorë. Tel: +355 33 222  657 kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës 
menjëherë pas marrjes së këtij njoftimi. 

 
 
Ankesa – nuk ka. 

 
 

 

BRUNILDA MERSINI 
DREJTORE 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

 


