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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER 

…………………………………....…………………………………………………. 
 

Nr. 118/5 Prot.                                    Peshkopi, më 03.04.2017 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

   

Për: "Bashkim Elezi", me adrese: Diber Peshkopi, Lagjja "Gjok Doçi", "Bulevardi "Elez 

Isufi", ndertesa 1-kateshe, me zone kadastrale nr. 2932 dhe me nr. pasurie 13/1. 

 

Procedura e prokurimit: "Kerkese per Propozim" me nr. REF-71783-03-13-2017 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Blerje buke gruri per nevoja te Spitalit Rajonal Diber per 

vitin 2017". 

Fondi limit: 1 200 000 (nje milion e dyqind mije) leke pa TVSH, nga buxheti i shtetit.  

Data e zhvillimit te tenderit: 24.03.2017 ora 12:00 

Kohezgjatja e kontrates: Nga lidhja e kontrates deri me 31.12.2017 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 11, date: 20.03.2017 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët    

 

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

ofruara: 

 

1. “Bashkim Elezi”                                                                                                     K36306712O 

Vlera: 1 200 000 (nje milion e dyqind mije) leke pa TVSH 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

(Nuk ka ofertues te skualifikuar) 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "Bashkim Elezi", me adrese: Diber 

Peshkopi, Lagjja "Gjok Doçi", "Bulevardi "Elez Isufi", ndertesa 1-kateshe, me zone kadastrale 

nr. 2932 dhe me nr. pasurie 13/1, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej: 1 200 

000 (nje milion e dyqind mije) leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Spitalit Rajonal Diber me adrese: 

Bulevardi “Elez Isufi“ Peshkopi, nr. Tel  00355  218 2181, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së 

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) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit Nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date: 24.03.2017 

 

Ankesa: Nuk ka. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

D R E J T O R I 

Beqir BIÇI 
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