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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
 

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES  SOCIALE 

 SPITALI RAJONAL BERAT 

 

Nr. ________Prot.                                                                                                              Date ___/____/2021. 

Shtojca 12  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga AutoritetiKontraktor] 

 

Date  [01.12.2021] 

Drejtuar: [Shoqerise “TOTILA” SHPK me NIPT K13001010G  me adrese: Lagja “Çlirim”, rruga “Antipatrea”, Berat 

Procedura e prokurimit/lotit: “Rikonstruksion i Rruges Hyrese dhe Dekorit te Fasades Ballore me  

                                                Elemente Dekorativ per godinen e Maternitetit Berat” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-10700-11-08-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i Rruges Hyrese dhe Dekorit te Fasades Ballore me  

     Elemente Dekorativ per godinen e Maternitetit Berat”  me Fond limit/vlera e pritshme e kontratës: 

9 999 977  (Nentemilionenenteqindenentedhjeteenentemijeenenteqindenentedhjeteshtate) lekë pa TVSH. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të 

ofruara: 

1. Shoqeria “TOTILA” SHPK   K13001010G     9 548 320 (Nentemilionepeseqindedyzeteetetemijeetreqindeenjezete) 

     Emri i plotë i shoqërise              Numri i NIPT-t               Vlera  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.  ”NGRACAN 1934” SHPK            J87602809S                 nuk ka paraqitur oferte ekonomike 

Emri i plotë i shoqërisë              Numri i NIPT-it       Vlera  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 
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Etj._____________________________________________________________________________  

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.”Ngracan 1934”                     J87602809S                 nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe nuk ka plotesuar asnje  

                                                                                       kriter te kerkuar ne DST. 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        arsyet e mëposhtme 

2._________________________________                    _______________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                    arsyet e mëposhtme 

 

                                                                                               *  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“TOTILA” SHPK me NIPT K13001010G  me adrese: Lagja 

“Çlirim”, rruga “Antipatrea”, Berat], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej [ 9 548 320 

(Nentemilionepeseqindedyzeteetetemijeetreqindeenjezete)] leke pa tvsh / totali i pikëve të marra [_____] është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 

23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

        

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Anila  KALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


