
 

     ________________________________ 
SPITALI RAJONAL BERAT 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nr.__________Prot.                                                                             [Data        /06/2020 ] 

 

Shtojca 15   

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

Për: [„UNIVERS SERVIS“ shpk  me  NIPT L01703501S  me adrese :Fshati Xhafzotaj, Durres] 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur - Sherbimi I Lavanterise - (Marrëveshje Kuadër) me 

një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 24 muaj. 
Numri i referencës së procedurës: NR REF -56803-04-24-2020 

 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sherbimi I Lavanterise - (Marrëveshje Kuadër) me një operator 

ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 24 muaj. 
           

       

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

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: 

 

1. „UNIVERS SERVIS“ shpk                                                             L01703501S  

     Emri i plotë i shoqërisë                               numri i NIPT-it    

Vlera: 8 449 509.60  (tetemilionekaterqindedyzeteenentemijeepeseqindenenetepikegjashtedhjete) leke pa tvsh 

                      (me numra dhe fjalë) 

2. “AGS” shpk                                                                                  K62121038G 

  Emri i plotë i shoqërisë                              nu mri i NIPT-it  

Vlera: 8 679 756.96  

(tetemilionegjashteqindeshtatedhjeteenentemijeeshtateqindepesedhjeteegjashtepikenentedhjeteegjashte)leke 

pa tvsh 

                      (me numra dhe fjalë) 

3. “DION-AL”  shpk                                                                        K67917301H 

  Emri i plotë i shoqërisë                              nu mri i NIPT-it  

Vlera: 8 385 552 tetemilionetreqindetetedhjteepesemijeepeseqindepesedhjeteedy) leke pa tvsh 



                      (me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “DION-AL”  shpk                                                                        K67917301H 

  Emri i plotë i shoqërisë                              nu mri i NIPT-it  

Vlera: 8 385 552 tetemilionetreqindetetedhjteepesemijeepeseqindepesedhjeteedy) leke pa tvsh 

  Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Per mosplotesim te kriterit 2 b te kapacitetit teknik. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatore ekonomikë te 

suksesshëm: 

1. „UNIVERS SERVIS“ shpk                                                             L01703501S  

     Emri i plotë i shoqërisë                               numri i NIPT-it    

Vlera: 8 449 509.60  (tetemilionekaterqindedyzeteenentemijeepeseqindenenetepikegjashtedhjete) leke pa tvsh 

                      (me numra dhe fjalë) 

2. “AGS” shpk                                                                                  K62121038G 

  Emri i plotë i shoqërisë                              nu mri i NIPT-it  

Vlera: 8 679 756.96  

(tetemilionegjashteqindeshtatedhjeteenentemijeeshtateqindepesedhjeteegjashtepikenentedhjeteegjashte)leke 

pa tvsh 

                      (me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „UNIVERS SERVIS“ shpk   me  L01703501S me 

perfaqesues ligjor Z.Plarent  Gjinari, Adresa: Fshati Xhafzotaj, Durres] se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 8 449 509.60  (tetemilionekaterqindedyzeteenentemijeepeseqindenenetepikegjashtedhjete) 

leke pa tvsh 

 Me pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtoria e Spitali Rajonal Berat, Lagja Kushtrim ], brenda 5 

(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur Draft Marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.06.2020 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

   Konceptoi: 

A. Çili 

 

 

 

          TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

 EDLIRA SHKEMBI 

 

 


