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SPITALI RAJONAL BERAT 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nr.______Prot.                                                                [Data ____ / 12 /2020 ] 

 Shtojca 12     

  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

Për: [“Farma Net Albania” sh.p.k me  NIPT   K92201080V Adresa : Njesia Bashkiake nr. 8, Rruga Siri 

Kodra, ndertese 2-kateshe, me zone kadastrale 8340 dhe nr pasurie 8/660, kati 1, TIRANE] 

Procedura e prokurimit: ME NEGOCIM PA SHPALLJE PARAPRAKE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS 
 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  NR REF-82666-12-21-2020 

                                                        

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  : “Blerje Artikuj per masa mbrojtese personale per perballimin e situates se COVID-19” 

Fondi Limit:  6 888 333 (gjashtemilioneteteqindetetedhjeteetetemijeetreqindetridhjeteetre) leke pa tvsh, vene 

ne dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. “Farma Net Albania” shpk                                                                         K92201080V 

     Emri i plotë i shoqërisë                                        numri i NIPT-it    

Vlera  6 489 000 (gjashtemilionekaterqindetetedhjeteenentemije) 

          (me numra dhe fjalë) 

2.”FEDOS” Sh.P.k.                                                                                          K01514009I 

Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it    

Vlera 6 888 000(gjashtemilioneteteqindetetedhjeteetetemije) 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.”FEDOS” Sh.P.k.                                                                                          K01514009I 

Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it   

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
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Per mosplotesim te pikes 8) te kapacitetit teknik -  (Nuk ka Vetedeklaruar se disponon gjendje ne RSH, gjithe 

sasine e artikujve qe jane objekt i kesaj procedure prokurimi).  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Farma Net Albania” sh.p.k me  NIPT   

K92201080V Adresa : Njesia Bashkiake nr. 8, Rruga Siri Kodra, ndertese 2-kateshe, me zone kadastrale 

8340 dhe nr pasurie 8/660, kati 1, TIRANE] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6 489 000 

(gjashtemilionekaterqindetetedhjeteenentemije)/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Berat ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 1(nje) 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 22.12.2020 

      

 

 

                TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

EDLIRA   SHKEMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


