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DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 

 

 

Nr.  5251/___Prot.                                              Tiranë, më ___/___/ 2020 
 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

[Data] 

Për: OE: EVITA shpk – me NIPT L31714005J adresa:  Rr. Sami Frashëri, Nr. pasurie 7/120- 

N1, Zona Kadastrale 8270, Vol.28, faqe 155, Tiranë. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedura me negociim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës, 

prokurim me mjete elektronike-mallra. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79766-11-24-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje teste diagnostike antigenike të shpejta për  SARS-

COV-2 për nevoja emergjente të NJVKSH-ve, sipas listës së miratuar nga OBSH”, me 

fond limit  124,000,000 (njëqind e njëzet e katër milion) Lekë pa TVSH.  

Data e zhvillimit të tenderit: 26.11.2020. 

Kohëzgjatja e kontratës: 3 muaj. 

 

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  

 

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarrës në këtë procedurë ofertuesi me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1. EVITA shpk – me NIPT L31714005J dhe ofertë ekonomike 124,000,000 (njëqind e 

njëzet e katër milion) lekë pa TVSH. Adresa:  Rr. Sami Frashëri, Nr. pasurie 7/120- N1, 

Zona Kadastrale 8270, Vol.28, faqe 155, Tiranë. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Evita” shpk  - me NIPT 

L31714005J, Adresë: Rr. Sami Frashëri, Nr. pasurie 7/120- N1, Zona Kadastrale 8270, Vol.28, 

faqe 155, Tiranë] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [124,000,000 (njëqind 

e njëzet e katër milion) lekë pa tvsh]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues/MSHMS /Drejtoria 

e Prokurimeve, Koncesioneve dhe PPP ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat 

e tenderit, brenda _5_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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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 27.11.2020 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                                                                   GELARDINA PRODANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptoi: KVO 

1. Saimir Kadiu                   - Kryetar   

2. Lila Shundi                      - Anëtar /specialist fushe      

3. Lorela Agalliu                  - Anëtar      

Datë  __.__.2020 

Kopje 2 (dy) 
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