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                           MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

                  AGJENCIA KOMBËTARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE                
 

Nr.______prot.                                                                                    Tiranë,më___.___.2018 

                                   

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

           

Drejtuar: 

Bashkimit të Operatorëve “B-VAAL ENGINEERING” shpk &  “D& C PARTNERS” shpk 

Me adresë të përfaqësuesit të Bashkimit të operatorëve ekonomik : Lagjja Paskuqan 1, rruga 

Demokracia, ndertesa nr.1, prane Ahmati Petrol, Paskuqan Kodër,Tiranë. 

 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: Kërkese për Propozim- Prokurim Elektronik 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89458-10-10-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizim –Rikonstruksion dhe shtesë në godinën e 

AKBPM-së ” 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1.“B-VAAL ENGINEERING” Shpk &“D&C PARTNERS” shpk                                                                          

NIPT- L72023002P & NIPT- K41531001K 

Vlera 1.011.716 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa 

TVSH                                             (me numra dhe fjalë) 

 

2. “NOVATECH STUDIO”  Shpk                                       NIPT – L01717030C 

Vlera 1.011.716 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa 

TVSH                                             (me numra dhe fjalë) 
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3. “REAN 95”  Shpk                                             NIPT – J61827043V 

Vlera 1.011.716 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa 

TVSH                                             (me numra dhe fjalë) 

4. “C.E.C GROUP” Shpk                                       NIPT – L11807013M 

Vlera 1.011.716 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa 

TVSH                                             (me numra dhe fjalë) 

 

5. “M.A.K Studio” Shpk                                          NIPT – L01422017O 

Vlera 1.011.716 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa 

TVSH                                             (me numra dhe fjalë) 

 

6. “HMK – Consulting” Shpk                                NIPT – L57129604Q 

Vlera 1.011.716 (njëmilion e njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa 

TVSH                                             (me numra dhe fjalë) 

 

* * * 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Instituti i Konsulences në Ndertim                       NIPT – K71828007J 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2. “G B Civil Engineering” shpk                                NIPT – L51825011V 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

3. “HE & SK 11 11” shpk                                          NIPT – L19008502B 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

4. “XH & MILER”                                                      NIPT – K72105003E 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

5. “KKG PROJECT” shpk                                       NIPT – L41915003F 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

6. “ARENA MK” shpk                                            NIPT – L67619801Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “B-VAAL ENGINEERING” shpk 

&  “D& C PARTNERS” shpk Adresa: Lagjja Paskuqan 1, rruga Demokracia, ndertesa nr.1, 

prane Ahmati Petrol, Paskuqan Kodër,Tiranë. 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Vlera 1.011.716 (njëmilion e 

njëmbëdhjetëmijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH                                              
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve 

Mjekësore, Rruga e Dibrës, Nr.359/1 Tiranë, sigurimin e kontratës, referencë kontakti 

Njësia e Prokurimit,siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pesë) ditëve nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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 [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 08.11.2018 

 

Ankesa: JO 

 

 

                                                                                          Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                     Narvina SINANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Konceptoi: D.Kola 

 

                    F.Dhrami 
 

Dt. 08.11.2018 

 

Nr. Kopjeve 2(dy) 
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