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 _ _________________________________________ 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

 

 SPITALI RAJONAL BERAT 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nr.______Prot.                                                                             Data       /         /2021. 

Shtojca 14     

  

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për: [ “MUCA” shpk me Nipt K01421002H   Adresa: Autostrada Tirane – Durres.] 

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit:     NR REF-85003-01-27-2021 

                                                      Lotit 2  NR REF-85005-01-27-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [F.V. paisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e Beratit per Lotin 2 –

F.V. paisje Hotelerie per Maternitetin e Beratit] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta eko  

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

 

1.”MUCA”SHPK                                                          K01421002H 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 5 723 100 

          (pesemilioneshtateqindenjezeteetremijeenjeqind) 

2. “SHAGA” shpk                                                          J96822229J 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 6 210 160 

       (gjashtemilionedyqindedhjetemijeenjeqindegjashtedhjete) 

3. “BUNA” shpk                                                           J61826501C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 7 099 950     

   (shtatemilionenentedhjeteenentemijeenenteqindepesedhjete) 

4. “BLERION” shpk                                                   L93521001Q  
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Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 8 165 000 

       (tetemilionenjeqindegjashtedhjeteepesemije) 

5. “BOLT” shpk                                                                K91517011V 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 8 954 900 

       (tetemilionenenteqindepesedhjeteekatermijeenenteqind) 

Etj.____________________________ 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “BLERION” shpk                                                   L93521001Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2.“BOLT” shpk                                                            K91517011V 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Operatori ‘Bolt” shpk i cili eshte pjesemarres elektronikisht  ne kete procedure nuk ka dorezuar mostrat diten 

e hapjes se ofertave prane AK-se.  

Operatorin “Blerion ” shpk,  per paraqitje te ofertes me gabime aritmetikore. Oferta e paraqitur rezulton me 

gabim +2.06 % e vleres ekonomiker te ofruar.  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“MUCA” shpk me Nipt K01421002H   Adresa: 

Autostrada Tirane – Durres] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5 723 100 

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

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat] 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 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   26.03.2021 

Ankesa: ka ose jo  

Po ka pasur nga Operatori Ekonomik “SHAGA” shpk me Nr.1208 Prot. date 01.04.2021 e cila eshte 

shqyrtuar nga komisioni i shqyrtimit te ankesave  dhe ka marre pergjigje me shkresen Nr.1265 Prot. date 

07.04.2021.  

* * * 

 

                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Anila  KALA 


