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Nr:_______Prot                                Durrës, me ____._____2017 

 

Shtojca 14     

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          [22.09.2017] 

Për: [SANITARY CLEANING dhe adresa Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, 

Rruga Sabaudin Gabrani ne ambientet e Spitalit Am  erikan] 

Procedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [FURNIZIMI I  SHËRBIMIT TË LAVANTERISË PER 

SPITALIN RAJONAL DURRES] 

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. A.G.S.                                                                        K62121038G 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 154’997’800.75 (pa tvsh)   (njeqind epesedhjet e kater milion e nenteqind e   nentedhjet 

e shtate mije e teteqind pike shtatedhjet e pese) 

                                                                                 (me numra dhe fjalë) 

2.BALLKAN LAUNDDRY                                         L31723501G 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 158’333’175 (pa tvsh)      (njeqind e pesedhjet e tete milion e treqind e tridhjet e tre 

mije e njeqind e shtatedhjet e pese) 

                                                                                 (me numra dhe fjalë) 

3.DEVIS                                                                        K31420012M 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 166’190’310 (pa tvsh)      (njeqind e gjashtedhjet e gjashte milion e njeqind e 

nentedhjet mije e treqind e dhjete) 

                                                                                 (me numra dhe fjalë) 

4.SANITARY CLEANING                                        L42429004B 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 142’857’000 (pa tvsh)      (njeqind e gjashtedhjet e gjashte milion e njeqind e 

nentedhjet mije e treqind e dhjete) 

                                                                                 (me numra dhe fjalë) 

5.SHPRESA                                                                K67917301H 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 121’333’212 (pa tvsh)      (njeqind e gjashtedhjet e gjashte milion e njeqind e 

nentedhjet mije e treqind e dhjete) 

                                                                                 (me numra dhe fjalë) 
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* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [SANITARY CLEANING dhe 

adresa Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani ne 

ambientet e Spitalit Amerikan] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

[142’857’000 (njeqind e gjashtedhjet e gjashte milion e njeqind e nentedhjet mije e treqind 

e dhjete) LEKË pa TVSH]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durrës, me NIPT K42311504G, 

me adresë Rr.”A.Goga”, L.Nr.8, Durrës, Tel/Fax+355 52-221-58  +355 52-23358;E-mail 

sekretaria@srd.gov.al] 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, 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 : 26/07/2017 

Ankesa: KA PATUR 

 

 Më datë 31.07.2017, u paraqit në Autoritetin Kontraktor një formular ankese nga 

shoqëria Shpresa Sh.p.k, me nr. Prot 1585 datë 31.07.2017. 

 Përgjigja ndaj ankesës iu komunikua nëpërmjet e-mailit dhe me shkrim (postë) OE 

ankimues, sipas shkresës nr. 1585/4 datë 02.08.2017 

 Më datë 10.08.2017, u paraqit në Autoritetin Kontraktor një formular ankese nga 

shoqëria Devis Sh.p.k, me nr. Prot 1625 datë 10.08.2017 

 Përgjigja ndaj ankesës iu komunikua nëpërmjet e-mailit dhe me shkrim (postë) OE 

ankimues, sipas shkresës nr. 1625/1 datë 11.08.2017 

 Më datë 14.08.2017, u paraqit në Autoritetin Kontraktor një formular ankese nga 

shoqëria Devis Sh.p.k, me nr. Prot 1625/2 datë 14.08.2017 

 Përgjigja ndaj ankesës iu komunikua nëpërmjet e-mailit dhe me shkrim (postë) OE 

ankimues, sipas shkresës nr. 1625/4 datë 17.08.2017 

 Më datë 14.09.2017, u paraqit në Autoritetin Kontraktor “Dergim Vendimi” nga 

Komisioni i Prokurimit Publik, me nr. Prot 1691/3 datë 14.09.2017 duke refuzuar ankemimet 

e bera  nga operatoret ekonomik Shpresa Sh.p.k, dhe Devis Sh.p.k,  

 

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Znj.Viola CIKALLESHI 

Drejtore e Spitalit Rajonal Durres 

__________________________________ 
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