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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: “MARKU-N “ SH.P.K me NIPT K46818025K dhe adrese: Lagjja Skënderbeg, Rruga Çerçiz Topulli,
ne 135, Shkodër

Procedura e prokurimit: Sherbime te sigurimit dhe te ruajtjes se objekteve “ ,Mareveshje Kuader –me një
operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara –me afat 10muaj ,

Lloji i procedurës :Procedurë E hapur ( shërbime ) prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50106-02-22-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër Sherbime te sigurimit dhe te ruajtjes
se objekteve “ ,Mareveshje Kuader –me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara –me
afat 10muaj
Fondi fondi limit i Mareveshjes Kuader per 10 muaj: 9 780 482.16(nëntëmilion e shtatëqind e tetëdhjetëmijë e
katërqind e tetëdhjetë e dy.16) Lekë pa TVSH
Fondi limit për Shërbimin DITOR ( për katër vend roje ) është : 31 962.36(tridhjetë e njëmijë e nëntëqind
e gjashtëdhjetë e dy pikë tridhjetë e gjashtë)lekë pa TVSH
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 26.02.2018 Nr. 8
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët PO oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “MARKU-N “ SH.P.K. Adresa ; Lagjja Skënderbeg, Rruga Çerçiz Topulli, ne 135, Shkodër
me K46818025K

Vlera e ofertës për njësi/ ditë 31,961.64 ( tridhjetë e njëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e një pikë
gjashtëdhjetë e katër ) lekë, (pa TVSH)

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

NUK KA

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Ofertuesin “MARKU-N “ SH.P.K - me NIPT
K46818025K me administrator ligjor Znj . Shpresa Thana , me adrese: Lagjja Skënderbeg, Rruga Çerçiz
Topulli, ne 135, Shkodër, se oferta e paraqitur, me një vlerë për njësi/nje dite prej 31,961.64 ( tremilion e
dyqind e pesedhjete e gjashtemije e treqind e nentembedhjete pike shtatedhjete e pese ) lekë, (pa TVSH) është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtoria Rajonale Shendetesise Shkoder Rruga:” Bujar
Bishanaku”,Shkoder, Njesia e Prokurimeve], brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi
për të lidhur draft marreveshjen.



Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i
ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, ( meqënëse nuk është
kualifikuar asnjë ofertë tjetër proçedura tenderuese do të përsëritet ) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për
Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27/03/2018

Ankesa: ka ose jo NUK KA

TITULLARI I
AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORI

Dr.Astrit BECI


