
Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

[28.05.2018]

Për: [Bardhyl Cake me adresë: Buçimas, Pogradec, Nr. NIPT: K33713780T]

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-64725-04-24-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim dhe mirembajte te autoambulancave ne pronesi te
Drejtorise te Sherbimit Spitalor Pogradec“- mareveshje kuader me afat 12 muaj, me nje operator
ekonomik, ku te gjitha kushtet jane percaktuar.

Fondi limit*i marieveshjes kuader (ne total per te gjitha njesite e sherbimit) eshte 7 684 856 LEKE PA
TVSH. ku fondi limit nenkupton totalin e cmimeve te perllogaritura per njesi per cdo sherbim) referuar
pikes 7.3 te Udhezimit nr. 6, date 16.01.2018 ”Per perdorimin e marreveshjes kuader dhe zhvillimin e saj
me mjete elektronike" te Agjencise se Prokurimit Publik.

VIera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate marreveshjes kuader eshte: 2 166 667
(dymilionenjeqindegjashtedhjetegjashtemijegjashteqindegjashtedhjeteshtate) leke pa TVSH ose 2 600
000 (dymilionegjjashteqindemije) leke me 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.Bardhyl Cake Nr. NIPT: K33713780T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 4 208 477 (katermilionedyqindetetemijekaterqindeshtatedhjeteshtate) leke pa tvsh ose
5 050 172.4 (pesemilionepesedhjetemijenjeqindeshtatedhjetedypikekater) leke me tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

NUK KA OFERTUES TE SKUALIFIKUAR

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________



* * *

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

1. Bardhyl Cake Nr. NIPT: K33713780T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 4 208 477 (katermilionedyqindetetemijekaterqindeshtatedhjeteeshtate) leke pa tvsh ose
5 050 172.4 (pesemilionepesedhjetemijenjeqindeshtatedhjetedypikekater) leke me tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2.________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________/ Pikët totale të marra ________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.______________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Pogradec, adresa:
Rruga “Islam Dani”, Lagjia nr. 5, Pogradec], brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit
të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 18.05.2018

Ankesa: ka ose jo JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Erion Thëngjilli


