
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 3/10 Prot. Peshkopi,me

02.07.2018

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: “Kastriot Molla ” – Drejtues Ligjor i “ IGMA” ,Pogradec.

Procedura e Prokurimit: " Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te Spitalit Rajonal
Diber per vitin 2018"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-52000-02-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te Spitalit
Rajonal Diber per vitin 2018" sipas percaktimeve te bera ne preventivin e mallrave .

Fondi limit: 6 000 000 (gjashte milion) leke pa TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ ] [ ]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 

Burimi i Financimit : Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit: 27.03.2018 ora 10.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. IGMA me perfaqesuese ligjor “Kastriot Molla ” me NIPT L24804601R i ploteson

kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 5,988,300(Pese milion e nenteqind e

tetedhjete e tete mije e treqind) leke pa TVSH.

2. Arian-A shpk me drejtues ligjor “Aranit Horeshka” me NIPT K16604709O nuk i

ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 5,146,196 (Pese milion e

njeqind e dyzete e gjashte mije e njeqind e nentedhjete e gjashte) leke pa TVSH .

Pas verifikimit te dokumentacionit jane skualifikuar subjektet e meposhteme :

- Arian-A pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

1) Nuk ka paraqitur specifikimet teknike te kerkuara sipas DST-ve por ka paraqitur vetem 3

kaldaja. Ndersa ato specifikime teknike qe ka paraqitur nuk jane ne perputhje me sa kerkuar nga



AK ne DST te procedures.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “IGMA “ shpk me perfaqesuese ligjor

“Kastriot Molla ” me NIPT L24804601R , se oferta e paraqitur, me vlere 7.185.960(Shtate

milion e njeqind e tetedhjete e pese mije e nenteqind e gjashtedhjete) leke me TVSH është

identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DRS Diber kopjen e

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e

tenderit, brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 17.04.2018
Ankesa : Me date 23/04/2018 ka mberritur prane AK ankese e subjektit “Arian-A” mbi vendimin e
KVO. Me date 30/04/2018 ka dale vendimi i Personit Pergjegjes per Trajtimin e Ankesave duke
mos e pranuar ankesen e O.E. ankimues. Me date 08/05/2018 O.E. ka paraqitur ankese prane KPP.
Me date 27/06/2018 ka dale Vendimi nr 440/2018 nga KPP per mospranim te ankeses se O.E.
ankimues.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SPARTAK KOLTRAKA


