
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
SPITALI PSIKIATRIK "SADIK DINÇI" ELBASAN

Shtojca 14

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[13.03.2018]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. Fa & Bi Shpk ,adresa: Bradashesh, Fshati Katund i Ri,
kapanoni ne autostraden Elbasan Metalurgji, perball
karburantit Taci Oil, Elbasan

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim- Marrëveshje Kuadër

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49394-02-20-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti: Blerje Pellet Briket për nevojat e Spitalit
Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara
- me afat 12 muaj.
Fondi i Marrveshjes Kuader per 12 muaj: 7,989,912
(shtatëmilionenëntëqindëetetedhjeteenentemijeenenteqindedymbedhjete) leke pa tvsh

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.Fa & Bi Shpk K92506203M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7 973 868 leke pa tvsh
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(shtatëmilionenëntëqindëeshtatëdhjetëetremijëetetëqindëegjashtëdhjetëetetë)

(me numra dhe fjalë)

2.Sulollari Shpk K01529003M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera Nuk ka paraqitur formular oferte

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.Sulollari Shpk K01529003M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Sulollari” shpk ka paraqitur vetëm vërtetim nga OSHEE për shlyerjen e
detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike.

Operatori ekonomik “Sulollari” Nuk ka paraqitur vetëdeklarim me shkrim sipas shtojces 5 që
ploteson kriteret e pergjithshme te percaktuar nga autoriteti kontraktor ne DST.

Operatori ekonomik “Sulollari” Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për plotësimin e
kritereve të vecanta te percaktuar nga autoriteti kontraktor ne DST si më poshtë :

1. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
2. Shtojca 1: Formulari i Ofertës
3. Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

4. Për ndikimin në mjedis :“Leje e thjeshte mjedisore”, Kodi III.1.A, për aktivitetin proçedurë
prokurimi.

5. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit te ketë një vlere sa fondi limit i
Marrveshjes Kuader. Për ketë operatori ekonomik duhet te paraqesë vërtetim nga
Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit.

6. Nje kopje të vërtetuara nga organi tatimor te njerit prej bilancit të 3 (tre) viteve te fundit.

7. Operatori ekonomik te kete te punesuar minimumi 3(tre) punonjes te siguruar vertetuar
kjo me vertetim Formulari E-SIG 02/a nga sigurimet shoqerore per periudhen janar deri
dhjetor 2017 per te mundesuar realizimin e kontrates me sukses.

8. Dokument me te cilin provohet se jane shlyer detyrimet vendore per vitin 2017, leshuar
nga administrata tatimore vendore.
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9. Furnizime te se njejtes natyre me nje vlere prej 40 % e vleres se perllogaritur te fondit

limit qe prokurohet, te realizuara nga subjekti juaj gjate 3 (tre) viteve te fundit.Kjo do te

vertetohet me dokumentat e meposhtme:

a. Kontrata per furnizime te ngjashme te shoqeruara me vertetim nga institucioni

perkates per kontraten e realizuar nese furnizimi eshte kryer me nje ent publik.

Ose
b. Ne rast se pervoja e meparshme eshte realizuar ne sektorin privat si deshmi do te

pranohet vetem faturat tatimore shitje ku te jene shenuar sakte datat, shumat,

sasite e mallrave te furnizuar dhe emri e nenshkrimi i personit bleres

10. Operatori ekonomik duhet te disponoje te pakten nje mjet transporti te pershtatshem per

transportin e pelletit, me kapacitet mbi 2 (dy) Ton .

a. Kur automjeti eshte ne pronesi te operatorit ekonomik te paraqitet:

b. Leja e qarkullimit

c. Polica e sigurimit

d. Kontrolli teknik vjetor

e. (keto dokumenta duhet te jene te vlefshme ne daten e hapjes se ofertave)

f. Kur automjeti eshte marre me qera te paraqitet:

g. Leja e qarkullimit

h. Polica e sigurimit

i. Kontrolli teknik vjetor

j. Kontrate noteriale e marrjes se mjetit me qera

(keto dokumenta duhet te jene te vlefshme ne daten e hapjes se ofertave)

11. Te kete 3 kaldaja pelleti (2 cope kaldaja me fuqi 500kw dhe 1 cope 45kw), te vertetuara me
dokumenta (fatura blerje dhe/ose zhdoganimi) qe do te instalohen ne ambjentet e spitalit
psikiatrik Elbasan dhe qendrave ne varesi dhe do te jene ne perdorim deri ne perfundim te
kontrates nga autoriteti kontraktor. Paisjet teknike ( kaldajat dhe djegësi/bruciatorët ) duhet
të jenë në pronësi të operatorit ekonomik ose në kontrata qeraje noteriale per gjithe
periudhen e zbatimit te kontrates.

12. Deklarate nga operatori ekonomik per montimin dhe vendosjen ne pune pajisjet djegese
te pelletit (kaldajat) brenda 2(dy) dite nga lidhja e kontrates kjo per te mos nderprere
mbulimin e nevojave per ngrohje per 350 pacient te spitalit psikiatrik Elbasan.

13. Deklarate nga ana e operatorit ekonomik qe të marrë përsipër riparimin e kaldajave në
rast të ndonjë difekti të mundëshëm gjatë periudhës së zbatimit të kontratës

14. Deklarate e operatorit ekonomik (administratori i shoqerise) qe kaldajat e propozuara nuk
jane te angazhuara ne ndonje kontrate tjeter deri ne perfundim te afatit te ekzekutimit te
kontrates.
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* * *

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

1.Fa & Bi Shpk K92506203M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7 973 868 leke pa tvsh /Pikët totale të marra _______________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Spitali Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan,Lagjia
Haxhias, Rruga Ismail Zyma, Elbasan], brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.03.2018.

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

D R E J T O R

DR.ARBEN RUÇI


