REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 18 / 7 Prot.

Peshkopi,me 20.01.2021

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga:

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per:

Bashkim Delia – Drejtues Ligjor i “ CLIMACASA” , LEZHE.

Procedura e Prokurimit: " Remontim ashensori tek godina e maternitetit per nevoja te DSR
Diber "
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80982-12-03-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Remontim ashensori tek godina e maternitetit per nevoja te
DSR Diber "sipas percaktimeve te bera ne preventivin e sherbimeve .
Fondi limit: 1,901,600 (Nje milion e gjashteqind e mije ) leke pa tvsh
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ ] [ ]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Burimi i Financimit :

Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit:

15/12/2020 ora 10:00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. KLEO-ASHENSOR me drejtues “Adolf Zuna ” me NIPT L62413020U me adrese
Diber, Fshati Sohodoll, Rruga Qender, Ndertese 1-kateshe, Nr 12 i ploteson kriteret e
kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,800,000 (Nje milion e teteqind e mije ) leke pa
tvsh.
2. CLIMACASA me drejtues “Bashkim Delia” me NIPT L07805502F me adrese LEZHE
Lagjja Beselidhja, Rruga "Shtraus",Pallati Nr. 1, kati perdhe, Njesia me numer pronesie
5/82-N1, ZK Nr. 8632 i ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,570,000
(Nje milion e peseqind e shtatedhjete mije ) leke pa tvsh.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë CLIMACASA
me drejtues
“Bashkim Delia” me NIPT L07805502F me adrese LEZHE Lagjja Beselidhja, Rruga
"Shtraus",Pallati Nr. 1, kati perdhe, Njesia me numer pronesie 5/82-N1, ZK Nr. 8632 , se
oferta e paraqitur, me vlere 1,570,000 (Nje milion e peseqind e shtatedhjete mije ) leke pa tvsh
është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRS Diber
kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 12.01.2021
Ankesa : Nuk ka Patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ARTAN BITRI

