
 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 
QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI" ELBASAN 

Adresa: Drejtoria e Spitalit Elbasan.                                             Tel:  00355 54 58645 

Nr______ Prot.                      Elbasan, me 24.05.2017 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

REF- Nr.12 date 26.04.2017 

 

Për: “AVDULI” shpk, Vlore 

* * * 

Procedura e prokurimit: [Kerkese per propozim, REF- Nr.12 date 26.04.2017, 

prokurim me mjete elektronike] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion dhe Ndertim muri rrethues ne anen 

jugore te Spitalit” per nevojat e Spitalit Elbasan, me afat fillon diten e marrjes se lejes 

se ndertimit nga autoriteti kompetent dhe perfundon brenda 25 diteve  pune. 

 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr 17., date 02.05.2017. 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te 

ofruara: 

 

1. “AVDULI” shpk, VLORE, me NIPT- J66703306O, me vlere 2.579.059 (dy 

milion e peseqind e shtatedhjete e nentemije e pesedhjete e nente) leke pa 

tvsh. 

 

2. “EGLAND” shpk, DIBER, me NIPT- J96829419D, me vlere 2.697.620 (dy 

milion e gjashteqind e nentedhjete e shtatemije e gjashteqind e njezet) leke pa 

tvsh. 

 

3. “FITORE” shpk, ELBASAN, me NIPT- J82816201H, me vlere 3.286.153 (tre 

milion e dyqind e tetedhjete e gjashtemije e njeqind e pesedhjete e tre) leke pa 

tvsh. 

 

 

Eshte skualifikuar oferta e operatorit ekonomik “DELIA IMPEX”SHPK me nipt 

K57123001R , per oferte anomalishte te ulet. 

 

  

 

 

Mbeshtetur ne Ligjin nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” (i ndryshuar me 

ligjin 182/2014) neni 58, pika 5, kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar qe ne kete rast eshte “AVDULI” shpk, Vlore 

 

 

 



* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “AVDULI” shpk Vlore se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2.579.059 (dy milion e peseqind e 

shtatedhjete e nentemije e pesedhjete e nente)  leke është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Zyres se n/drejtorit ekonomik te Qendres 

Spitalore Xh.Kongoli” Elbasan, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të 

sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) 

ditëve nga data e këtij publikimi. Operatori ekonomik i shpallur fitues është i detyruar t’i 

përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga 

data e marrjes së kërkesës. 

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

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit 

është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2.697.620 (dy milion e gjashteqind e 

nentedhjete e shtatemije e gjashteqind e njezet leke pa tvsh;, siç parashikohet në nenin 

58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.05.2017 

 

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka patur 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

* * * 

 

     Drejtuesi i autoritetit kontraktor 

    D R E J T O R E 

   Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ 

 


