
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. _______ /______Prot. Tiranë, më _____.___. 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORIT EKONOMIK TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Për: GEJMS shpk, Adrese: ’’Rruga Don Bosko,Pallati 9 kate Ndregjoni,Tirane’’,

NIPT: K88811402P

Procedura e prokurimit: “Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi të sistemit të kondicionimit dhe të
ashensoreve të MSHMS”, me 2 lote, Marreveshje kuadër ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me afat 12 muaj, me disa OE, me Vlerën limit të parashikuar të MK (Vlera limit e
kontratave te pritshme që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër per 12 muaj)- 2,016, 611
(dy milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, ndarë në lote si
më poshtë:

Loti 1: Mirembajtje sistemi i kondicionimit (MK me nje OE, ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara)
Vlera e parashikuar e Marreveshjes Kuadër për Lotin 1, për 12 muaj: 1,516,611 (një milion e
pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë) Lekë pa tvsh.

Loti 2: Mirembajtje riparim dy ashensoret (MK me nje OE, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara -
me afat 12 muaj)
Vlera e parashikuar e Marreveshjes Kuadër për Lotin 2, për 12 muaj: 500,000 (pesëqind mijë)
Lekë pa tvsh.

Numri i referencës së procedurës/lotit: : REF-70069-05-21-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 2: Mirembajtje riparim dy ashensoret (MK me nje OE, ku
të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj) ; Vlera e parashikuar e Marreveshjes
Kuadër për Lotin 2, për 12 muaj: 500,000 (pesëqind mijë) Lekë pa tvsh

Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim/prokurim me mjete elektronike/sherbime

Buletini i Njoftimeve Publike : Buletini Nr. 21 datë 28 Maj 2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X



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

1. ’’ Gejms Shpk’’, me NIPT: K88811402P

Vlera (e korigjuar): 423,540 (katerqind e njezet e tre mije e peseqind e dyzet) leke pa tvsh.

* * *

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

1. ’’ Gejms Shpk’’, me NIPT: K88811402P

Vlera (e korigjuar): 423,540 (katerqind e njezet e tre mije e peseqind e dyzet) leke pa tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale[emri
dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda 5(pese) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04/07/2018

Ankesa: ka ose jo_(Po)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 26/06/2018,me Nr.3203/8 Prot.

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja

Konceptoi: KVO : A.Meta
I.Guce
I.Mitro


