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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 Data 28.03.2017 

 

Për: ”KRISTALINA KH”  shp.k  Adresa : Rr. “Lord Bajron” Laprake , Tirane. 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim  

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje, Prodhim Dokumentacioni Specifik ne SUT per vitin 

2017”, me fond limit Total : 1,208,273 (një milion e dyqind e tetë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e 

tre) lekë pa TVSH ,vënë në dispozicion nga Buxheti i shtetit. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

 

1. ”MONTAL” shpk    Nr. Nipti : J662009007F 

Nuk ka paraqitur oferte 

2. “ANI PRINT” shpk     Nr. Nipti : K82231003A 

Vlera e Ofertes : 805,125 (tetqind e pese mije e njeqind e njezete e pese) leke pa TVSH 

 

3. ”PROMO PRINT ” shpk       Nr. Nipti : L03721002V 

Vlera e Ofertes : 886,328.02 (dy milion e nenteqind e tetedhjete mije ) leke pa TVSH 

 

4. KRISTALINA-KH shpk    Nr. Nipti : K11501002D 

Vlera e Ofertes : 971,000 (nenteqind e shtatedhjete e nje mije mije) leke pa TVSH 

 

5. ”RAMA-GRAF” shpk                                     Nr. Nipti : K42701205E 

Vlera e Ofertes : 1,026,520 (nje milion e njezete e gjashte mije e peseqind e njezete) leke pa 

TVSH 

6. ”Adel CO” shpk                                                 Nr. Nipti : L22117021M                                                     

 Vlera e Ofertes : 1,036,310 (nje milion e tridhjete e gjashte mije e treqind e dhjete) leke pa 

TVSH 

7. ”OLSIONI” shpk                                               Nr. Nipti : K31520054N 

Vlera e Ofertes : 1,048,200 (nje milion e dyzete e tete mije e dyqind) leke pa TVSH 

 

8. ”TEUTA PRINT” shpk                                     Nr. Nipti : K32312501J 

Vlera e Ofertes : 1,066,410 (nje milion e gjashtedhjete e gjashte mije e katerqind e dhjete) 

leke pa TVSH 

             

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1.”MONTAL” me Nr. Nipti : J662009007F 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. Ka paraqitur ne sistem vetem nje dokument (Vertetim OSHEE) 
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2. “ANI PRINT” shpk    Nr. Nipti : K82231003A 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

Skualifikohet pasi nuk ploteson numrin minimial te punonjesve te kerkuar per periudhen janar-

dhjetor 2016 (5 punonjes); Vertetim OSHEE nuk eshte paguar muaji Janar;  Deklarata e bankes 

eshte leshuar ne daten 25.01.2017 nderkohe qe kerkohet te jete leshuar jo me vone se 10 dite 

para dates se hapjes se ofertave. 

3. ”PROMO PRINT ” shpk      Nr. Nipti : L03721002V 

Operatori skualifikohet pasi nuk ka paraqiur vertetimin per realizimin e kontrates se ngjashme 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se KRISTALINA-KH shpk me              

Nr. Nipti : K11501002D,  Vlera e Ofertes: 971,000 (nenteqind e shtatedhjete e nje mije mije) leke 

pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES , Rr. 

”Lord Bajron” , Laprake TIRANE ] , sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5- ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar), siç parashikohet në nenin siç parashikohet 

në nenin 49 të Ligjit Nr.182/2014 “Për Prokurimin Publik”. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.03.2017 

 

Ankesa: ka ose jo PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

Gjovalin BUSHI 

DREJTOR 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 
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