
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SPITALORE “XH.KONGOLI” ELBASAN

Nr. ____ Prot. Elbasan, më 08.05.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

08.05.2018

Për: KUMRIA 1 shpk

Elbasan, Lagjia 11 Nentori, Rruga Shefqet Daiu, banese private nr.21

* * *

Procedura e prokurimit: E hapur (Marreveshje Kuader)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-42215-01-25-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i rojeve private” – Marreveshje Kuader - me nje operator

ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - 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. KUMRIA 1 Shpk K32712210C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7988,96 (shtatemije e nenteqind e tetedhjete e tete presje nentedhjete e gjashte) leke

2.NAZERI 2000 K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7988,96 (shtatemije e nenteqind e tetedhjete e tete presje nentedhjete e gjashte) leke

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. NAZERI 2000 K31422029Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk ka paraqitur borderot e rrogave te punonjeve paguar ne banke konform VKM-se “Për pagën

minimale” dhe Ligjit 75/2014. Pra nuk ka paraqitur borderon e pagave/rrogave te punonjeve paguar ne

banka per periudhen Maj-Dhjetor 2017 per jo me pak se 35 punonjese sherbimi per çdo muaj te

percaktuar ne dokumentat e tenderit, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim, shtojca 8,

kapaciteti teknik, pika 4, modifikuar me shtojcen mbi modifikimin e dokumentave te tenderit date

16.02.2018 kerkuar ne DST.

2. Nuk ka paraqitur numrin e çertifikatave te punonjesve te kerkuara konforme ligjit 75/2014 me afat 4-

vjecar, nga 35 çertifikata te vlefshme ka paraqitur vetem 18, ndersa çertifikatave te tjera te punonjesve u

ka mbaruar afati i vlefshmerise, , duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim, kapaciteti ligjor

pika 2,1/3, kerkuar ne DST.

3. Vertetimi performances leshuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan me nr.871 date 07.02.2018,

nuk verteton se Qendra e Kontrollit me adrese dytesore Elbasan ka te instaluar/miratuar burim te dyte

alternativ energjie per funksionimin 24 ore pa nderpreje. duke mos plotesuar kriteret e vecanta per

kualifikim, kapaciteti ligjor pika 2, kerkuar ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë

të suksesshëm:

1 KUMRIA 1 Shpk K32712210C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7988,96 (shtatemije e nenteqind e tetedhjete e tete presje nentedhjete e gjashte) leke

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Qendra Spitalore Dr. Xhafer Kongoli, Elbasan],
brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.03.2018

Ankesa: ka ose jo PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 21.03.2018

DREJTORE

Prof.as.Dr. Dasantila TAHIRAJ


