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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 
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Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 
 

[Data 18.11.2021] 

Drejtuar: [2 N  me Nipt- L31615017L me  adresë: Paskuqan Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga 

"Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare, Tiranë ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur (punë). 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-07762-10-11-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion në Spitalin Rajonal Kukës”-Shtese 

kontrate  me fond limit 29.627.731,37 (Njëzet e nëntë milion e gjashtëqind e njëzet e shtatë mijë 

e shtatëqind e tridhjet e një presje tridhjet e shtatë)  lekë pa tvsh me afat zbatimi 75 ditë. 

Publikimet e mëparshme (Numri 130 datë 30.08.2021):  

Buletini i Njoftimeve Publike Numri 151 datë 18.10.2021 

 

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                                            NIPT    L31615017L       

Vlera e ofertës  26,228,036(Njëzet e gjashtë milion e dyqind e njëzet e tetë mijë e tridhjetë e 

gjashtë)lekë pa Tvsh. 

2. Curri                                          NIPT  J67902718S     

Vlera e ofertës 28,123,961(Njëzet e tetë milion e njëqind e njëzet e tre mijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjet e një) lekë pa tvsh 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: S’ka 

 
*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [2 N me Nipt- L31615017L me  adresë: 

Paskuqan Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare, Tiranë], se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 26,228,036(Njëzet e gjashtë milion e dyqind e njëzet e tetë 

mijë e tridhjetë e gjashtë)lekë pa Tvsh, 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´. 
  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16.11.2021     

 

                                                                 

   TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR                                                                 

 

Azem Elezaj 


