
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 12/7 Prot. Peshkopi,me

07.06.2018

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

 Per: Ervin Luzi – Drejtues Ligjor i “Ervin Luzi” , Tirane.

Procedura e Prokurimit: "Blerje materiale pastrimi per nevoja te Drejtorise se Spitalit Rajonal
Diber per vitin 2018"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-62851-04-16-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Blerje materiale pastrimi per nevoja te Drejtorise se Spitalit
Rajonal Diber per vitin 2018" sipas percaktimeve te bera ne preventivin e mallrave .

Fondi limit: 1.083.333 (Nje milion e tetedhjete etre mije e treqind e tridhjete e tre ) leke pa
TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23/04/2018] [16]

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: 30.04.2018 ora 10.00

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

1. Ervin Luzi me drejtues “Ervin Luzi” me NIPT K71707007Q i ploteson kriteret e

kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,007,000 (Nje milion e shtate mije )leke pa TVSH.

2. Murati D shpk me drejtues Ligjor “Dervish Murati” me NIPT K42003004T i

ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,059,200 (Nje milion e

pesedhjete e nente mije e dy qind) leke pa TVSH.

3. Bledi – 2006 me drejtues ligjor “Ramis Zemzadja” dhe me NIPT J66703703O nuk i

ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 989,021 (Nenteqind e tetedhjete

e nente mije e njezete e nje ) leke pa TVSH.

4. Atlantik 03 me drejtues ligjor “Shpresa Hoxha” dhe me NIPT K22218003V nuk i kriteret

e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,065,700 (Nje milion e gjashtedhjete e peses

mije e shtateqind) leke pa TVSH.



5. Dimex shpk me drejtues ligjor “Dhimiter Roko” dhe me NIPT J61805519O nuk ka

paraqitur fare oferte.

6. Euro Mega 2010 me drejtues ligjor “Hair Shametaj” dhe me NIPT K 91624505A nuk ka

paraqitur fare oferte.

Pas verifikimit te dokumentacionit jane skualifikuar subjektet e meposhteme :

- Atlantik 03 pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

a- O.E. pjesemare ne procedure nuk ka paraqitur • Certifikata ISO 9001-2015 (Per sistemin e

manaxhimit te Cilesise) e vlefshme sipas pikes 1.3 te kapacitetit teknik te DST .

b -O.E. pjesemares ne procedure nuk ka paraqitur asnje moster te mallrave te kerkuar sipas

pikes1.3 a/b/c te kapaciteti teknik te DST.

- Euro mega 2010 pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

a- O.E. Pjesemarres ne procedure ka parqitur vetem deklaraten sipas Shtojces 4 dhe asnje

dokument tjeter te kerkuar ne DST.

- Dimex shpk pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

a- O.E. ka paraqitur vetem nje ekstrakt te thjeshte dhe asnje dokument tjeter sic eshte kerkuar

ne DST e procedures, dhe nuk ka paraqitur fare oferte.

- Bledi – 2006 pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

a -O.E. pjesemare ne procedure nuk ka paraqitur • Certifikata ISO 9001-2015 (Per

sistemin e manaxhimit te Cilesise) e vlefshme sipas pikes 1.3 te kapacitetit teknik te DST .

b -O.E. pjesemares ne procedure nuk ka paraqitur asnje moster te mallrave te kerkuar sipas

pikes1.3 a/b/c te kapaciteti teknik te DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Ervin Luzi” Drejtues Ligjor i “Ervin

Luzi” , Peshkopi, se oferta e paraqitur, me vlere 1,208,400 (Nje milion e dyqind e tete mije e kater

qind )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 18.05.2018
Ankesa : Nuk ka Patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SPARTAK KOLTRAKA


