
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË SHKODËR

Nr. ____ prot. Shkoder,me date ___/____/.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “NIKA“ SH.P.K me NIPT J76705047U

Adresa: Shkoder, Lagjia, VasilShanto, Bulevardi “Skenderbeu”,godine 8 kateshe, kati i pare.

Procedura e prokurimit : Kërkesë për propozim ( sherbime ) prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-70887-05-23-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Mirëmbajtje e impjanistikës (hidraulike,elektrike)”.

Me Fond limit: 916 666.00 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë)

lekë pa TVSH

Vënë në dispozicion nga: Buxheti i Shtetit i vitit 2018.

Publikime të mëparshme (nësezbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 28.05.2018 Nr. 21

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. “KONSTRUKSION 04” SH.P.K me Vlere 696 140 (gjashtëqind e nentëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind

e dyzet) lekë pa TVSH

2. BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK “ROZAFA 94 “SH.P.K & “KARL GEGA

KONSTRUKSION” SH.P.K me Vlere 657 156 (gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e

pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH

3. “KADIA” SH.P.K me vlere 776 805 (shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesë) lekë pa

TVSH

4. “NIKA” SH.P.K me vlere 735 979 (shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e nentëqind e shtatëdhjetë e nëntë)

lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:



Operatori ekonomik ” KONSTRUKSION 04 “ SH.P.K me NIPT K66805002B

Bashkimi i operatoreve ekonomik ” ROZAFA 94“ SH.P.K & “KARL GEGA KONSTRUKSION”

SH.P.Kme NIPT J66915036O

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik ” KONSTRUKSION 04 “ SH.P.K me NIPT K66805002B si rezultat i mos plotësimit të

kritereve tekniko-ligjore perkatesisht i mungon:

1-Një pjesë e dokumenteve nuk janë në formën e kërkuar, noterizuar ose origjinale.

2-Tek stafi drejtues mungojnë specialistat për zbatimin e kontratës.

3-CV e Drejtuesit Teknik nuk është në standartin e duhur, mungon data.

Bashkimi i operatoreve ekonomik ” ROZAFA 94“ SH.P.K &“KARL GEGA KONSTRUKSION” SH.P.K me

NIPT J66915036O me NIPT J66915036O si rezultat i mosplotësimit të kritereve tekniko-ligjore përkatësisht:

1-Vërtetim OSHEE është jashtë afateve për të dy operatorët ekonomik.

2-Mungon kontrata e punës për ing.Sander Poja. Është lidhur në mungesë të noterit.

3-Mungon stafi drejtues (hidraulik dhe elektricist)

U kualifikuan operatorët ekonomik të suksesshëm me oferta të pranuara :

NIKA SH.P.K me vlere 735 979 (shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e nentëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa

TVSH.

KADIA SH.P.K me vlere 776 805 (shtatëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesë) lekë pa TVSH.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Ofertuesin ,“NIKA “ SH.P.K me NIPT

J76705047U dhe adrese: Shkoder, Lagjia, Vasil Shanto,Bulevardi “Skenderbeu”, godine 8 kateshe, kati i

pare., se oferta e paraqitur, me vlerë të përgjithshme 735 979 (shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e nentëqind e

shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria Rajonale Shendetesise Shkoder

Adresa:” Bujar Bishanaku”, Shkoder, Albania ,tel +3552246595 e-mail.drshshkoder@shendetesia.gov.al

sigurimin e kontrates ,sic parashikohet ne dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i

ofertës suaj dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues ne klasifikimin perfundimtar,sic parashikohet ne nenin

58 te ligjit nr.9643 date 20.11.2006 Per Prokurimin Publik, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08/06/2018

Ankesa: Ka pasur ankesa nga operatori ekonomik “Rozafa 94” sh.p.k. me nr.prot.1240,date 14.06.2018



Kthyer pergjigje me shkresën me nr.prot.1271/1,date 19.06.2018 nga AK.

Pas paraqitjes së Formularit të ankesës pranë KPP-se nga “Rozafa 94”sh.p.k dhe marrjes në shqyrtim të ankesës

nga KPP, nga kjo e fundit administrohet prane AK Vendimi nr.606/1prot., datë 18.09.2018 ku citohet:

Mospranimi i ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Rozafa 94”sh.p.k për procedurën e prokurimit me

nr.REF-70887-05-23-2018.

Autoriteti Kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e metejshëm të procedurës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORI

Dr.Astrit BECI


