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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I SHERBIMEVE TE KUJDESIT SHËNDETËSOR 

                                                      SPITALI RAJONAL SHKODËR 

Rruga Kolë Heqimi 11, », Shkoder, Albania.  Tel /Fax   +355 688008001,web:www.srsh.gov.al.    E-mail   SpitaliShkoder@Shendetesia.gov.al 

 

Nr.______prot.                                                                                        Shkodër, më___.___.2021 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

[Data] 08.11.2021 

 

Drejtuar: [KADIA ,Adresa Shkoder 4001, Rruga Osja e Falltores] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedura e Hapur e Thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08588-10-18-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksion ambienti per Kartoteken e Spitalit] Kontrate me afat një 

muaj nga nënshkrimi i saj. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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. 2 N                    L31615017L 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 2 155 417(dy milion e njeqind e pesedhjete e pese mije e katerqind e shtatembedhjete) leke pa tvsh 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. KADIA                      J66703117R 

Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-it   

Vlera  2 222 088(dy milion e dyqind e njezete e dymije e tetedhjete e tete) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3. MENI     J61909018W 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it  

Vlera 2 255 849(dy milion e dyqind e pesedhjete e pesemije e teteqind e dyzete e nente) leke pa tvsh 

4. NDERTUESI 2014     L46827004L 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it  
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Vlera 2 500 000 (dy milion e peseqind mije) leke pa tvsh 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. 2 N                  L31615017L      

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it 

Arsyet e mëposhtme: 

 Stafi i punonjesve te kerkuar ne DST te profileve nuk jane te deklaruar  ne Listpagesat formulare E-

sig 025 sipas kodeve  te listes kombetare te profileve sipas  VKM, 514  date.20.09.2017 

Z.  Perparim Nesimi  me profesion betonues nga verifikimi I listepagesave rezulton se paguhet si karpentier 

dhe jo si Betonues. 

 Tek saldaticja eshte plotesuar ne formularin e vetedeklarimit por dokumennti bashkengjitur fatura 

tatimore nuk eshte firmosur nga bleresi.       

2. MENI     J61909018W 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                     

Arsyet e mëposhtme: 

 Personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri 

ose ortaku, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk 

është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të 

përcaktuar në nenin 76/1 të LPP nuk jane te  deklaruar ne formularin permbledhes te e vetdeklarimit. 

3. NDERTUESI 2014     L46827004L 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                     

Arsyet e mëposhtme: 

Stafi i punonjesve te kerkuar ne DST te profileve nuk jane te deklaruar  ne Listpagesat formulare E-sig 025 

sipas kodeve  te listes kombetare te profileve sipas  VKM, 514  date.20.09.2017.  

Aranit Beqiraj I deklaruar Betonues por ne listpagese si punetor krahu 

Pllumb Ograja I deklaruar Betonues por ne listpages fadromist 

Martin Marku I deklaruar punetor D/Alumini por ne listpagese punetor krahu  

Angjelin Ograja I deklaruar Bojaxhi por ne Listpagese Shofer 

Pjerin Gjoni I deklaruar murator por ne lispagese Shofer 

Preke Rreshpja I deklaruar murator por ne listpagese punetor krahu/ndertim 

Sokol Gjonej I deklaruar Hidrualik por ne listpagese punetor krahu 

Ronaldo Nika I deklaruar Hidrualik por ne lispagese shofer 

Pjeter Dreshaj I deklaruar Elektricist por ne listpagese shofer 

Angjelin Zhuri I deklaruar elektricist por ne listpagese punetor krahu 

Gjergj Qytetaj I deklaruar bojaxhi por ne listpagese punetor krahu 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KADIA ,Adresa Shkoder 4001, Rruga 

Osja e Falltores], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2 222 088(dy milion e dyqind e njezete e 

dymije e tetedhjete e tete) leke pa tvsh [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i 

pikëve të marra [_____] 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´. 

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Xheni HALILI 

 


