
________________________________
SPITALI RAJONAL BERAT

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.______prot. [Data /03/2019 ]

Shtojca 16

[ 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: [.”Gentian Droboniku”PF , Lagja Çlirim,Berat]

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim – Sherbim

Numri i referencës së procedurës:NR REF-07381-02-11-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Mirembajtje Autoambulancash - (Marrëveshje Kuadër) me
një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara- me afat 12 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.”Gentian DROBONIKU”PF L42921001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1 230 000(njemilionedyqindetridhjetemije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 1 230 000(njemilionedyqindetridhjetemije) leke pa
tvsh

(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 operatori
ekonomikë i suksesshëm:

1.”Gentian Droboniku”PF L42921001V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1 230 000(njemilionedyqindetridhjetemije) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera 1 230 000(njemilionedyqindetridhjetemije) leke pa
tvsh / Pikët totale të marra ____

(me numra dhe fjalë)
Etj.____________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat, Lagja Kushtrim],
brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.03.2019.

Ankesa: ka ose jo Nuk ka patur Ankesa.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

EDUART BEJKO


