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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
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 “SHEFQET NDROQI” 

____________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rruga “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, Albania            www.sushefqetndroqi.gov.al 

Tel/Fax :+355 68 80 46 402                                    info@sushefqetndroqi.gov.al 

 
Nr.______ Prot.,                                                       Tiranë më 12.01.2017.    
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Drejtuar :  Operatorin Ekonomik “Sulollari“ sh.p.k.                 Adr.: Rr. “Muhamed 

Gjollesha“, Nr. 71/3, Kati 1, Tiranë.  

Proçedura e prokurimit: Proçedurë e Hapur.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Marrje 2 kaldaja me  qira për ngrohje me lëndë 

djegëse - Pellet” në S. U. ”Shefqet Ndroqi”, Tiranë për vitin 2017”, nisur nga data 

01.01.2017 deri më datë 31.12.2017, me fond Limit total: 12,451,333 (dymbëdhjetë milion e 

katërqind e pesëdhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët-X;   oferta ekonomikisht më e favorshme -  

Njoftojme se, për këtë Proçedure Prokurimi kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

1.”Ludri” sh.p.k.; - Nipt.: L 21318022 G       

Vlera: 12,451,250 (dymbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëdhjetë) 

Lekë pa TVSH.  

2. “Bolt” sh.p.k.; - Nipt.: K 91517011 V    

Vlera: 12,450,000 (dymbëdhjetë milion e katërqind e pesëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.  

3. “Sulollari” sh.p.k. - Nipt.: K 01529003 M   

 Vlera: 9,880,000 (nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH.  

U kualifikuan për këtë proçedurë prokurimi:  

1.”Ludri” sh.p.k.; - pasi i plotësonte të gjitha kriteret e përcaktuara në DST.      

2. “Sulollari” sh.p.k.; - pasi i plotësonte të gjitha kriteret e përcaktuara në DST..    

 

Për këtë proçedurë Prokurimi u skualifikua Operatori Ekonomik Ofertues:  

1. “Bolt” SH.P.K. – pasi Nuk ka ne ekstraktin e QKR te njejtin objekt veprimtarie me 

objektin e Prokurimit; Nuk ka paraqitur Kontrate te ngjashme me objektin e Prokurimit; 

nuk ka paraqitur dok. Inspektimi; nuk ka paraqitur Katalogun per Kaldajat; si dhe Nuk 

ka paraqitur çertifikaten ISO.  
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Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Sulollari” sh.p.k. se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 9,880,000 (nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë 

mijë) Lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”me adresë 

Rruga “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit së 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 ose/dhe nëse është paraqitur nga Operatori 

Ekonomik), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

Ankesa: deri më datë 11.01.2107 Nuk ka patur nga asnjë Operator Ekonomik Ofertues.                 
         

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 
Prof. Dr. Perlat KAPISYZI FCCP  


