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* * * 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:   

Loti 1. Elektroforeza:                                             NUK KA  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:   

 

 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

* * * 

Loti 1. Elektroforeza 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BIOCHEM NRP]  shpk dhe Tirane , 

Farke SELITE Rruga "Shkelqim Fusha", Pallati Al Konstruksion, Kati 1, Zona Kadastrale 3292, 

Numer Pasurie 102/14-N5 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [367 450  

(treqindgjashtedhjeteshtatemije e katerqindepesedhjete)]/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, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 :  22.08.2018 

Ankesa: ka ose jo  : NUK KA  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A. 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Operatorin Ekonomik “ Albtelecom” sh.a, me administrator Z. Tahsin Yilmaz, me numër 

NIPT-i J61824053N me adresë: Tirane Kashar , Autostrada Tirane - Durres, km.7. 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim / Marrëveshje kuadër” 

Numri i referencës së procedures:  REF-66814-05-03-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Shërbim Interneti për UKT ”. 

Fondi Limit: 3.800.000 (tre milion e tetëqind mijë) lekë pa tvsh.. 
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Burimi i financimit: Të ardhurat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime, Tiranë. 

Afati për lëvrimin e mallrave: 12 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër. 

Data e zhvillimit të tenderit është: 22.08.2018 Ora: 11:00 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.18 të dates 07/05/2018 

 

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. “Albtelecom”sh.a                                                       J61824053N 

           

Vlera 2.989.992 (dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy) 

lekë pa tvsh           

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

Nuk ka operatorë ekonomik të skualifikuar. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Albtelecom” 

sh.a,  me vlerë 2.989.992 (dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë 

e dy) lekë pa tvsh, pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) 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 vijohet 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 23.08.2018 

Ankesa:JO 

 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për:  “KRIJON” shpk. me adresë: TIRANE Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2 

 

Procedura e prokurimit: “Blerje materiale mjekimi, kite reagente për Laboratorin e Gjenetikes ne 

QSUT”, e ndarë në lote: LOTI 1 REAGENTE SPECIFIKE; LOTI 2 REAGENTE JO SPECIFIKE” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr ref.se LOTIT:  

LOTI 2 REAGENTE JO SPECIFIKE REF-78628-07-10-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi, kite reagente për Laboratorin e 

Gjenetikes ne QSUT”, e ndarë në lote: LOTI 1 REAGENTE SPECIFIKE; LOTI 2 REAGENTE JO 

SPECIFIKE” 
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