
 

   

  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 
OPERATORI I  SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL LEZHË 

 

 

Nr.____Prot.                                                                                             Date 24.05.2021     

                         

                                                

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  MONTAL SHPK 

Adresa : TIRANE DERVISH HIMA-3KULLAT K.3A  P9/2 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:  E HAPUR E THJESHTUAR 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-93810-04-22-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 : Blerje filma per grafi dixhitale 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data: 26.04.2021] 

[Numri: 62] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.Emri i plotë i shoqërisë: “ MONTAL” SHPK numri i NIPT-it : J62009007F   

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera (me numra dhe fjalë): 2,555,000.00 (dy milion e 

peseqind e pesedhjete e pese mije) leke pa TVSH dhe 3,066,000.00 (tre milion e gjashtedhjete e 

gjashte mije) leke me TVSH.  

Duke qene se prokurimi përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për njësi është : 235.00 

(dyqind e tridhjete e pese) leke pa TVSH. 

 

2._________________________________          _____________________________ 

    Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera ____________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____  



 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it  

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

 

1.Emri i plotë i shoqërisë: “ MONTAL” SHPK numri i NIPT-it : J62009007F   

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera (me numra dhe fjalë): 2,555,000.00 (dy milion e 

peseqind e pesedhjete e pese mije) leke pa TVSH dhe 3,066,000.00 (tre milion e gjashtedhjete e 

gjashte mije) leke me TVSH.  

Duke qene se prokurimi përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve për njësi është : 235.00 

(dyqind e tridhjete e pese) leke pa TVSH. Pikët totale të marra ____  

 

2.________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera ___________/Pikët totale të marra  ____ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.__  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë : Spitali Rajonal Lezhe, brenda ____________ ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 11.05.2021 

 

Ankesa: ka ose jo: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Leon KAZA 


