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SPITALI  RAJONALFIER 

 

Nr. _______Prot.                                                                                             Fier,me ____/____/2017 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

12.06.2017 

          

Për: Operatorin ekonomik “Sark” sh.p.k Fier , NIPT K52531415H, me adrese Fier Qender Fier 

Celigrad, Ish "Parkut te Industrise", rajoni nr-3, Fier 
 
 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (elektronik) 
 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje e objekteve ndertimore dhe impjanistikes” me 

fond limit : 1 471 120  (nje milion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e njeqind e njezete), me 

burim financimi   :    Buxheti i shtetit 
 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike date 22.05.2017 numer 20 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  
 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “Sark” sh.p.k                           Fier                        Nipt K52531415H 
 

Vlera : 1 347 135 (nje milion e  treqind e dyzete e shtate mije e njeqind e tridhjete e pese) leke pa 

TVSH dhe 1 616 562 (nje milion e gjashteqind e gjashtembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete 

e dy) leke me TVSH. 

 

2. “Beton E G Fier” sh.p.k              Fier               Nipt K62623401B 
 

Vlera : 1 450 000  (je milion e  katerqind e pesedhjete mije) leke pa TVSH dhe 1 740 000 (nje 

milion e shtateqind e dyzete mije) leke me TVSH 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. “Beton E G Fier” sh.p.k              Fier               Nipt K62623401B 
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Operatori ekonomik  “Beton E G Fier” sh.p.k Fier me Nipt K62623401B  rezulton se nuk ka 

paraqitur dokumentacion sipas  kerkesave te percaktuara ne DST shtojca nr.6 nen titullin  

“Kriteret e Vecanta te Kualifikimit” perkatesisht : 
 

 Nuk ka dorezuar Deklarate te konfliktit te interesit. 

 Nuk ka dorezuar dokumentacion qe te vertetoje se ka te punesuar  nje inxhinier 

elektromekanik ose teknik mekanik. 

 Nuk ka dorezuar deklarate qe i ka te pajisur te gjithe punonjesit me vegla profesionale 
dhe pajisje mbrojtese( kapele, uniforme, doreza etj) sipas dispozitave per mbrojtjen e 

punetoreve ne pune. 

 Gjithashtu ka paraqitur vertetim nr.2779, date 26.05.2017 per shlyerjen e të gjitha 

detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike leshuar nga Drejtoria Rajonale Fier e 

OSHEE, dega e Shitjes dhe Arketimeve por ky vertetim nuk eshte ne formen e kerkuar nga 

ligji pasi nuk e percakton qarte periudhen e shlyer lidhur me detyrimet e maturuara të 

energjisë. 
 

Per keto mangesi ky operator ekonomik skualifikohet nga kjo procedure prokurimi. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Sark” sh.p.k Fier 

, NIPT K52531415H, me adrese Fier Qender Fier Celigrad, Ish "Parkut te Industrise", rajoni nr-3, 

Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 347 135 (nje milion e  treqind e dyzete 

e shtate mije e njeqind e tridhjete e pese) leke pa TVSH dhe 1 616 562 (nje milion e gjashteqind e 

gjashtembedhjete mije e peseqind e gjashtedhjete e dy) leke me TVSH është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Fier me adrese L. 1 Maji ,Rruga 

“Invalidet e Luftes”sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, Brenda 15 

(dhjete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për 

prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimin publik” me gjithe ndryshimet. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.06.2017. 

 

Ankesa: NUK KA 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

BRUNILDA ÇAMI 

mailto:spitalifier@shendetesia.

