
 
R  E  P  U  B  L  I  K  A   E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

SPITALI RAJONAL DURRËS 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

 

Nr.Prot. ________                                Durrës, më _____.______.2020 

 

Shtojca 13     

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [Data19.10.2020] 

Për: [HYMERI KLEEMANN, me NIPT K92309026B Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga 

"Frang Bardhi", ap.5, kati 1, zona kadastrale 8260, nr.6/727, Njësia Administrative nr.5.] 

 

Procedura e prokurimit: Objekti :Furnizim Vendosje me nje ashensor te ri per 

godinen e hotelerise (Godina kater kateshe). 
 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72919-09-24-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia Objekti :Furnizim Vendosje me nje ashensor te 

ri per godinen e hotelerise (Godina kater kateshe). 
 

 

Fondi Limit: 3’198’000 (Tre milion e njeqind e nentedhjete e tete mije)Lek pa TVSH]. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 28.09.2020] 

[Numri 77] 

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. KLEO-ASHENSOR,                                           NIPT L62413020U 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 2’600’000 (dy miljone e gjashteqind mije) Leke pa Tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

2. HYMERI KLEEMANN                                     NIPT K92309026B 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 2’600’000 (dy miljone e gjashteqind mije) Leke pa Tvsh   



(me numra dhe fjalë) 

3. SULOLLARI-KLIMA                                    NIPT K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera : 3’038’100 (tre miljon e tridhjete e tete mije e njeqind) Leke pa Tvsh. 

4. FASAL                                                              NIPT K12023502P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera : 3’135’000 (tre miljon e njeqind e tridhjete e pese mije) Leke pa Tvsh. 

 

  

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. KLEO-ASHENSOR,                                           NIPT L62413020U 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 2’600’000 (dy miljone e gjashteqind mije) Leke pa Tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

   

2. SULOLLARI-KLIMA                                    NIPT K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera : 3’038’100 (tre miljon e tridhjete e tete mije e njeqind) Leke pa Tvsh. 

 

3. FASAL                                                              NIPT K12023502P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera : 3’135’000 (tre miljon e njeqind e tridhjete e pese mije) Leke pa Tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Ne keto kushte, duke mos permbushur kerkesat e DST * * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Për: [HYMERI KLEEMANN, me 

NIPT K92309026B Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga "Frang Bardhi", ap.5, kati 1, zona 

kadastrale 8260, nr.6/727, Njësia Administrative nr.5.]] se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej [2’600’000 (dy miljone e gjashteqind mije) Leke pa Tvsh  ]/pikët totale të 

marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Durres Adresa : Lagjia 8 Rruga 

“Aleksander Goga”] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 7 

(shtate) 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 09.10.2020 

 

Ankesa: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 
                                                                                                

                                                                                        Dr. Nadire JANI 

 

                                                                                   ____________________ 

                                                                               [Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

 

 


