
   SPITALI RAJONAL GJIROKASTER       

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

[ 14.06 .2017 ] 

Nga:  SPITALI RAJONAL GJIROKASTER, Lagjia 18 Shtatori, Gjirokaster 

Për: [  ALSTEZO   shpk  - Fier  ] 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Kerkese per Propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Riparim dhe Mirembajtje Automjetesh] 

Fondi limit: :  1 249 950  (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë  e nëntëqind e pesëdhjetë ) leke 

pa TVSH    

Burimi i financimit : 

Buxheti i shtetit  √     Te ardhura   

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: data 25.05 .2017 

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

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

1.Alstezo    shpk  Fier                                            J 63208420 N  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera   1.091.680  ( nje milion e nentedhjete e nje mije e gjashteqind e tetedhjete )leke  pa T.v.sh. 

 (me numra dhe fjale) 

 

 (me numra dhe fjale) 

 

Etj.___________________________________________________ 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:   

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ Alstezo  shpk  Fier ] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Vlera  1.091.680  ( nje milion e nentedhjete e nje mije 

e gjashteqind e tetedhjete )leke  pa T.v.sh. 

leke  pa T.v.sh. është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Gjirokastert] 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.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme, siç parashikohet në nenin 

58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ; 06.06.2017 

Ankesa: ka ose jo : 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë . 

 

 

 

* * * 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

     Krenar   KULLA 



 


