
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më
___.___2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për Lotin II “Shërbim i lyerjeve dhe mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Berat” me fond limit 2
266 666” lekë pa TVSH, me numër reference e Lotit: REF-81808-08-02-2018.

Drejtuar:

Operatorit ekonomik “TOTILA ” SHPK me NIPT K13001010G, adresa: Lagja Barrikad, Berat.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur me objekt “Shërbim mirëmbajtje dhe lyerje
ndërtesash” ndarë në 9 (nëntë) lote.

Numri i referencës së procedurës: REF-81803-08-02-2018

Përshkrim i shkurtër: “Shërbim mirëmbajtje dhe lyerje ndërtesash” ndarë në 9 (nëntë) lote,
Marreveshje Kuader - me disa operatorë ekonomikë ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me
fond të Marrveshjes Kuader 31,571,832 (tridhjetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e
tetëqind e tridhjetë e dy) lekë pa TVSH dhe me afat deri me 12 muaj nga nënshkrimi i
Marrëveshjes Kuadër.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [06 Prill 2018] [Numri
31]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

Për Lotin II “Shërbim i lyerjeve dhe mirëmbajtje për Spitalin Rajonal Berat”, me fond limit 2
266 666 Lekë pa TVSH:

1) TOTILA SHPK K13001010G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 1 600 000 (njëmilion e gjashtëqindmijë) lekë pa TVSH (me numra dhe fjalë)

Janë s kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

---

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator



ekonomik i suksesshëm:

Operatori ekonomik: TOTILA SHPK me NIPT K13001010G me vlerë të ofertuar 1 600 000
(njëmilion e gjashtëqindmijë) Lekë, vlera pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3,
Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur
draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.09.2018

Ankesa: JO
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