
_________________________________ _______________________________ 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
 

SPITALI RAJONAL LEZHE 

Nr._____P rot.                                                                                           datë 30.11.2016  

                                             
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Data: 30.11.2016 

Për: [  NIKA shpk] 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Hidroizolim tarrace e Sallës së Operacionit dhe 

Rikonstruksion i hyrjes së Urgjencës ”, Spitali Rajonal Lezhë  
 

Afati për përfundimine  punimeve : nga lidhidhja e kontrates deri 20 ditë 

 

Fondi Limit : 811 206 (teteqind e njembedhjete mije e dyqind e gjashte) leke pa tvsh 
Burimi i financimit : FONDI  

 

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit : 20.11.2016. ora: 09.00 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 14.11.2016 

[Numri]      

Njoftojme së, kane qëne pjesëmarrës në procedurë keta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1.  “NIKA” SHPK,        NIPT J76705047U,  

Vlera (me numra dhe fjalë)                    në vlerën prej  586750( Pesëqind e tetëdhjet 

e gjashtë mijë e shtatëqind e pesë dhjet)lekë pa TVSH dhe  TVSH 704 100 ( 

Shtatëqind e katër mijë njëqind)lekë. 

2. “Konstruksion 04” SHPK,                                     NIPT K66805002B 

Vlera (me numra dhe fjalë)                    në  vleren prej  589 750 (Peseqind e 

tetëdhjet e nëntemije e shtateqind e pesëdhjet) lekë pa TVSH dhe TVSH 707 700( 

shtatëqind e shtate mije e shtateqind. 

 

 3.“Rozafa” SHPK,       NIPT J66915036O 

Vlera (me numra dhe fjale)                    ne vleren prej  706 150 ( Shtateqind e 

gjashte mije e njeqind e pesedhjet)lekë pa TVSH dhe TVSH 847 380(Teteqind e 

dyzet eshtate mije e treqind e tetedhjet 

 



4. Kthella” SHPK,       NIPT J69303023D 

Vlera (me numra dhe fjale)           ne vleren prej  799 211 (Shtateqind e nentedhjet e 

nentemije e dyqind e njembedhjet) lekë pa TVSH dhe me TVSH 959053.2(Nenteqind 

e pese dhjetenentemije e pesedhjet e tre presje 20. 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Kthella” shpk, NIPT  NIPT 

J76705047U,   Vlera (me numra dhe fjale)   ne vleren prej  586750( Peseqind e 

tetedhjet e gjashte mije e shtateqind e pese dhjet)lekë pa TVSH. TVSH 704 100( 

Shtateqind e kater mije njeqind)leke. 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Lezhe ne zyren e Juristit 

kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së 

këtij njoftimi.   

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne 

klasifikimin perfundimtar oferta e te cilit eshte dorezuar me nje vlere te pergjithshme prej 

vlera 2% te fondit limit   sic parashikohet ne nenin 58 te LPP nr 9643 date 20.11.2006 i 

ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.11.2016 

Ankesa: ka ose jo: NUK KA  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________ 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Pashko SMAÇI 

 

 

 

 


