
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 
DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR  KOLONJE 

Adresa: Rruga: “Ahmet Bektashi” prane Poliklinikes kati i III-te  

 
 

Shtojca 12    
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

Nr.49. Prot                                                                                                         Data.18.02.2021 

 

Për: “RESULI ER” SHA    perfaqesuar nga Eduart RESULI. 

Fier  Lagja Mbrostar Ferko.Rruga “Baltes” Banesa nr-53 Z.K 3980. 

NIPT L12510413V 

 

Procedura e prokurimit: Procedure me negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates 

procedure me mjete elektronike malla. 

  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87172-02-16-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Lende djegese per perdorim termik,civil dhe industrial ” 

per Spitalin Kolonje, me fond limit 1,250,000 njemilion e dyqind e pesedhjete mije leke pa 

TVSH, per periudhen kohore prej 30 ditesh. 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X marzhi i fitimit me i ulet i ofruar 

 

 

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

 

1. “RESULI ER” SHA                                                          NIPT L12510413V 

     Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

Marzhi i fitimit i ofertuar 43 % (dyzete e tre perqind), per vleren 1,250,000 (nje milion e dyqind 

e pesdhjete mije) leke pa TVSH.                                        

          (me numra dhe fjalë) 

 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka ofertues te s’kualifikuar 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “RESULI ER” SHA    perfaqesuar 

nga Eduart RESULI, me adrese Fier  Lagja Mbrostar Ferko, Rruga “Baltes” Banesa nr-53 Z.K 

3980, se oferta e paraqitur prej tij, me marzh fitimit te ofertuar prej 43 % (dyzete e tre perqind), 

per vleren 1,250,000 (nje milion e dyqind e pesdhjete mije) leke pa TVSH është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Kolonje] sigurimin 

e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 pese 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 

vazhdohet siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18/02/2021 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

      Valter    DILO 


