
  

                                                                      
                                              REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                              MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

                                            Drejtoria e Sherbimit  Spitalor  Kukes 
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          [Data 27.04.2017] 

Për: [Emri Eglenti shpk  dhe adresa : Tirane , Njesia bashkiake nr2 , rruga Labinoti ,pallati 

4 , shk 5, kati 2 , apartamenti 4] 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ Blerje ushqime e ndarë me lote, për nevojat e Spitalit 

Kukes per vitin 2017 , Loti 1.Bukë] 

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: per loti 1 Buke 

1. “Dogel”shpk                                                       Nipt K59418208E 

_________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  764.400 (shtateqindegjashtedhjeteekatermijeekaterqind)-leke pa tvsh  

          (me numra dhe fjalë) 

 

2. “Eglenti” shpk                                                Nipt L28405201R 

_________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 754.600 (shtateqindepesedhjetekatermijeegjashteqind)leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 

3. “Izet Mucmata”p.f                                                       Nipt K37506269O 

_________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  735.000 (shtateqindetridhjeteepesemije)leke pa tvsh  

          (me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “Dogel”shpk                                                       Nipt K59418208E 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



Nuk paraqiti Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) ka plotësuar detyrimet fiskale, b) ka 

paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , te lëshuar nga Administrata Tatimore 

______________________________________________________________________________ 

2. “Izet Mucmata”p.f                                                       Nipt K37506269O 

_________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

Nuk paraqiti Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): a) ka plotësuar detyrimet fiskale, b) ka 

paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , te lëshuar nga Administrata Tatimore 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Eglenti shpk  dhe adresa : Tirane , 

Njesia bashkiake nr2 , rruga Labinoti ,pallati 4 , shk 5, kati 2 , apartamenti 4] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 754.600 

(shtateqindepesedhjetekatermijeegjashteqind)  leke pa tvsh , është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Sherbimit Spitalor Kukes adresa Lagjja 7,  

qyteti  Kukës dhe referenca e kontaktit +355 24222 2573 ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 30 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 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.04.2017 

 

Ankesa: Nuk ka  

 

 

 

 

 

Drejtuesi i autoritetit kontraktor 

 

Hasije ZENELAJ 


