
 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

  

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER 
 

Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 

03/12/2021 

 

Drejtuar: ._ HASTOÇI  shpk  Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati nr.17, Apartamenti 5/3, 

perballe Kopshtit nr.31 TIRANE 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedure e hapur e thjeshtuar"  Mirembajtje dhe rehabilitim I 

ambienteve te Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-12165-11-18-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Mirembajtje dhe rehabilitim I ambienteve te Spitalit Rajonal 

Diber "Rrahim Xhika"  sipas preventivit te punimeve me afat 20 dite nga  momenti i lidhjes 

se kontrates 

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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1._ HASTOÇI  shpk   me NIPT J62028009B 

       

Vlera  10.844.790 (Dhjete milion e teteqind e dyzete e kater mije e shtateqind e nentedhjete leke) pa 

tvsh 

        

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 



 

1.__Ska _______________________________             __________________________ 

________________ 

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

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë HASTOÇI  shpk me adrese  Njesia Bashkiake 

nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati nr.17, Apartamenti 5/3, perballe Kopshtit nr.31 TIRANE se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 10.844.790 (Dhjete milion e teteqind e dyzete e kater mije e shtateqind e 

nentedhjete leke) pa tvsh ose 13.013.748 (Trembedhjete milione e trembedhjete mije e shtateqind e 

dyzete e tete)leke me 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 
 

ARTAN   BITRI 

               

 


