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1. LEONARD HALA                                                   L52407024V 

      Emri i plotë i shoqërisë                               numri i NIPT-it    

1. VLERA 5740085 (pesemilion e shtateqind e dyzet mije e tetedhjete e pese leke)PA TVSH   

       dhe 6888102 (gjashte milion e teteqind e tetedhjete e tetemije e njeqind e dy leke)ME TVSH 

                                                                     (me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Ne kete procedure NUK KA asnje operator ekonomik te skualifikuar  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

NUK KA  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori Ekonomik LEONARD 

HALA,me nipt L52407024V dhe adrese,rruga Myslym Keta,godina 3,hyrja 1,ap.2,Tirane Shqiperi  

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5740085 (pesemilion e shtateqind e dyzet 

mije e tetedhjete e pese leke PA TVSH  dhe 6888102 gjashte milion e teteqind e tetedhjete e 

tetemije e njeqind e dy leke ME TVSH pikët totale të marra është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht,jeni i lutur të paraqisni pranë DREJTORISE SE BUJQESISE TIRANE me 

adrese,rruga“Siri Kodra“Nr 89,Tirane & Tel/fax 0035542252975 sigurimin e kontratës,siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30(tridhjete)ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi.  

 

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

te anullohet sepse eshte paraqitur vetem nje operator ekonomik në klasifikimin përfundimtar,siç 

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

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë  08.08.2018 

Ankesa: JO NUK KA  

(nëse ka)ka marrë përgjigje në datë JO NUK KA  

 
 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT 
 

Për:Univers Servis Shpk 

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozim. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REFN 60 763  DATE 04.04.2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Sherbimi i Lavanterise.  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [04.04.2018] 

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.Operatori Ekonomike Univers Servis Shpk Nipti L01703501S.  me oferten ne  Vlera 2 572 518 

leke pa tvsh. 
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2.Operatori Ekonomike Shpresa Shpk   Nipti K67917301H  me oferten ne  Vlera2 834 130 leke 

pa tvsh. 

      3.Operatori Ekonomike Sanitari Cleaning   Nipti L42429004B  me oferten ne  Vlera 3 052 140 

leke pa tvsh. 

      4. Operatori Ekonomike Shpresa M@D   Nipti L57303225F  me oferten ne  Vlera 2 616 120 

leke pa tvsh 

    

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:s’KA Operatori ekonomike M@D per mos plotesim te 

kritereve eknomike dhe teknike te DST-ve. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatori Ekonomik Univers Sevis Shpk      

me   numri i NIPTIT L01703501S  se oferta e paraqitur,  me një vlerë të përgjithshme prej 2 572 

518  leke pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme . 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Berat ,Lagjia Kushtrim Berat 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, 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 11/05/2018 

Bazuar ne vendimin e Komisionit te Prokurimit Publike  Nr 509/1   date 02/08/2018. 

 

Ankesa: ka ose jo;Ankesa  ka. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë07/05 2018 dhe ne date  18.05.2018 Operatorit Shpresa Shpk, 

 
 

DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE 
 

Drejtuar: BOE “Egland” & “BE-IS” shpk 

Adresa:  Fshati “Zogaj”, Diber. 

* * * 

Procedura e prokurimit:  E Hapur 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion dhe ndertimi i tualeteve per te denuarit ne IEVP 

Peqin” 

Burimi i Finacimit: Nga Buxheti i Shtetit. 

Numri i References se procedures: REF-75687-06-20-2018 

 

Fondi limit: 12 098 000 (dymbedhjete milion e nentedhjete e tete mije) lekë pa tvsh pa tvsh. 

Afati i kontrates : 3 muaj nga lidhja e kontrates       

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