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SPITALI  RAJONAL FIER 

 

Nr. _______Prot.                                                                                          Fier,me ____/____/2017 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

02.05.2017 

           

Për: Operatorin ekonomik “ANI - Print” sh.p.k Tirane, nr.NIPT K82231003A, me  adrese 

Rruga Margarita Tutulani, Pallat i Ri, Kati 1, Prane Karburant ALPET, Tirane. 
 
 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (elektronik) 
 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shpenzime per shtypshkrime” me fond limit :        1 200 000 

(nje milion e dyqind mije) leke pa T.V.SH, me burim financimi Buxheti i Shtetit 

 
 

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike date 20.03.2017 numer 11  
 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  
 
 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 

1. “Ani Print” sh.p.k                     Tirane              Nipt K82231003A 
 

Vlera : 760 270 (shtateqind e gjashtedhjete mije e dyqind e shtatedhjete) leke pa TVSH dhe 
912 324  (nenteqind e dymbedhjete mije e treqind e njezete e kater ) leke me T.V.SH 
 

2. “TRIPTIK” sh.p.k                        Vlore              Nipt J97426216L  
 

Vlera : 807 000 (teteqind e shtate mije) leke pa TVSH dhe 968 400 (nenteqind e gjashtedhjete e 

tete mije e katerqind) leke me TVSH 
 

3. “Kristalina KH” sh.p.k               Tirane               Nipt K11501002D  
 

Vlera : 887 000 (teteqind e tetedhjete e shtate mije) leke pa TVSH (teteqind e tetedhjete e 

shtate) leke pa TVSH dhe 1 064 400 (nje million e gjashtedhjete e kater mije e katerqind) leke 

me TVSH 
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4. “Rama - Graf” sh.p.k                  Elbasan               Nipt K11501002 
 

Vlera : 898 410 (teteqind e nentedhjete e tete mije e katerqind e dhjete) leke pa TVSH dhe          

1 078 092 (nje million e shtatedhjete e tete mije e nentedhjete e dy) leke me TVSH 

 
 

5.  “Teuta Print” sh.p.k                    Durres               Nipt K32312501J 
 

Vlera : 899 500 (teteqind e nentedhjete e nente mije e peseqind) leke pa TVSH dhe 1 079 400 

(nje million e shtatedhjete e nente mije e katerqind) leke me TVSH 

 
 

6. “Adel CO” sh.p.k                       Tirane               Nipt L22117021M 
 

Vlera : 1 013 590 (nje milion e trembedhjete mije e peseqind e nentedhjete) leke pa TVSH dhe  

1 216 308 (nje million e dyqind e gjashtembedhjete mije e treqind e tete) leke me TVSH  

 
7. “F.L.E.SH” sh.p.k                      Tirane             Nipt J91801004M 

 

Vlera : 782 400 (shtateqind e tetedhjete e dy mije e katerqind) leke pa TVSH dhe 938 880 

(nenteqind e tridhjete e tete mije e teteqind e tetedhjete) leke me TVSH 

 
 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. “F.L.E.SH” sh.p.k                      Tirane             Nipt J91801004M 
 

Vlera : 782 400 (shtateqind e tetedhjete e dy mije e katerqind) leke pa TVSH dhe 938 880 

(nenteqind e tridhjete e tete mije e teteqind e tetedhjete) leke me TVSH 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Operatori ekonomik “F.L.E.SH” sh.p.k Tirane rezulton se nuk ka paraqitur dokumentacion 

sipas  kerkesave te percaktuara ne DST pasi nuk ka paraqitur : 

1. Një dokument që vërteton se : 

a)      ka plotësuar detyrimet fiskale,  

b)     ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , 

te lëshuar nga Administrata Tatimore. 
 

Vertetim per xhiro mesatare vjetore per tre vitet e fundit (2014, 2015, 2016)  jo me te ulet  se vlera e 

fondit limit qe prokurohet. 

Per keto arsye  operatori ekonomik “F.L.E.SH” sh.p.k Tirane s’kualifikohet nga kjo 

procedure 
 
 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “ANI - Print” 

sh.p.k Tirane, nr.NIPT K82231003A, me  adrese Rruga Margarita Tutulani, Pallat i Ri, Kati 1, 

Prane Karburant ALPET, Tirane. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 760 270 
(shtateqind e gjashtedhjete mije e dyqind e shtatedhjete) leke pa TVSH dhe  912 324  

(nenteqind e dymbedhjete mije e treqind e njezete e kater ) leke me T.V.SH është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Fier me adrese L. 1 Maji , Rruga 

“Invalidet e Luftes” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(pese) 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 siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për 

prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006“Për prokurimin publik”  me gjithe ndryshimet.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  21.04.2017 

 

Ankesa: NUK KA 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

BRUNILDA ÇAMI    
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