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DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR POGRADEC 
 

Për: REJ shpk me Nr. NIPT-i J93711608Q, me adrese: Durres, Xhafzotaj, zona kadastrale nr. 

3052,numer pasurie 15/37 

 

Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75661-06-20-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtja e Objekteve Ndertimore dhe Imjanistikes per 

Spitalin Pogradec” me fond limit pa tvsh  2 083 333 Leke(Dymilionetetedhjetremijeetreqind- 

-etridhjetre leke)ose 2 500 000 leke me tvsh(dymilionepeseqindmije leke) 

Kohezgjatja: nga nenshkrimi i kontrates deri ne ne 31.12.2018. 

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  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. REJ shpk                                               NR.NIPT-i: J93711608Q 

 Emri i plotë i shoqërisë                       numri i NIPT-it    

Vlera 1 859 384.7 (njemilioneteteqindepesedhjetenentemijetreqindetetedhjetekaterpikeshtate) Leke 

pa tvsh ose 2 231 261.6 (dymilionedyqindetridhjetenjemijedyqindegjashtedhjetenje leke e  

 -gjashtedhjetqindarka) me tvsh. 

          (me numra dhe fjalë) 

2.Bashkimi i operatoreve “LEKA” shpk me nr. nipt-i J64103631O &”KTHELLA” shpk me nr. 

nipt-i    J69303023D perfaqesuar me prokure te posaçme nga operatori ekonomik “LEKA”Sh.p.k. 

me numer nipt-i J64103631O 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 1 755 427 (njemilioneshtateqindepesedhjetepesemijekaterqindenjezeteshtate) leke pa tvsh 

ose  2 106 512 (dymilionenjeqindegjashtemijepeseqindedymbedhjete) leke me tvsh. 

(me numra dhe fjalë) 

 

JANË SKUALIFIKUAR OFERTUESIT E MËPOSHTËM: 

 

Bashkimi i operatoreve “LEKA” shpk me nr. nipt-i J64103631O &”KTHELLA” shpk me nr. nipt-i    

J69303023D perfaqesuar me prokure te posaçme nga operatori ekonomik “LEKA”Sh.p.k. me 

numer nipt-i J64103631O 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

  

PËRKATËSISHT PËR ARSYET E MËPOSHTME: 

 Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3 Per kapacitetin Teknik”nenpika 3   autoriteti 

kontraktor ka parashikuar se “Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

Vërtetim per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore te shoqeruara me listepagesat e 

kontributeve te sigurimeve shoqerore, shendetesore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punesimi per te 

pakten 10 (dhjete) punonjes, per periudhen prill 2017-prill 2018 (formulari e-sig 025 a) (vetem 

nepermjet formes elektronike , pra te gjeneruara dhe te vulosura me ane te nje procedure 

automatike nga sistemi elektronik). 
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Ne fakt operatori ekonomik ofertues Leka Shpk ka paraqitur listpagesat per periudhen prill 2017-

prill 2018  nga te cilat rezulton se te punesuarit me kohet te plote,me nga 22 dite pune paraqiten si 

vijon:  

Periudha e kerkuar Numri i te punesuarve 

me 22 dite  

Periudha e kerkuar Numri i te punesuarve 

me 22 dite 

Prill 2017 8.5 Nentor 2017 8 

Maj 2017 8.13 Dhjetor 2017 5.3 

Qershor 2017 8.2 Janar 2018 6.45 

Korrik 2017 8.82 Shkurt 2018 5.59 

Gusht 2017 8.86 Mars 2018 6.7 

Shtator 2017 9.4 Prill 2018 7.77 

Tetor 2017 10.5   

 

Pra operatori ekonomik ofertues “Leka” Shpk nuk ploteson kriterete  e vecanta te kualifikimit pika 

2.3 “ Per kapacitetin teknik “ nenpika  3 per numrin e punonjesve per muajin   dhjetor 2017,dhe per 

periudhen Janar 2018-mars 2018. 

Theksojme se numri mesatar i te punesuarve  per subjektin “Leka” Shpk bazuar ne marrveshjen e 

bashkepunimit me operatorin ekonomik ofertues “Kthella” Shpk duhet te jete 7.43 punonjes 

(74.3%x10 punonjes te kerkuar=7.43 punonjes mesatare mujore) 

 

 Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3 “Per kapacitetin teknik”nenpika 4 autoriteti kontraktor 

ka parashikuar se “Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

Ekstraktin historik ne te cilin duhet te konfirmohet se operatori ekonomik ofertues e zhvillon 

aktivitetin  ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e bashkise Pogradec. 

Nga verfikimi i ekstraktit historik per operatorin ekonomik “Leka” shpk  dhe “Kthella” shpk    

kemi: 

Operatori ekonomik ofertues  “Leka” shpk  parashikon se  do te kryeje 74.3% te punimeve e 

zhvillon aktivitetin e tij  ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e bashkise Pogradec ,ndersa 

operatori ekonomik  ofertues  “Kthella” Shpk i cili do te kryeje 25.7% te punimeve nuk e zhvillon 

aktivitetin e tij  ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e bashkise Pogradec ,gjithashtu   nuk ka 

filial te shoqerise  ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e Bashkise Pogradec e provuar kjo me 

ekstraktin historik te subjektit te leshuar nga QKB. 

Pra kjo bie ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit ,pika 2.3 nenpika 4 ne te cilin 

Autoriteti kontraktor ka parashtruar :Duke patur parasysh natyren e ketij sherbimi (i cili kerkon 

nderhyrje emergjente orar pa orar gjate 24 oreshit te dites) si dhe per te mundesuar nje suport 

teknik te shpejte eshte e domosdoshme qe operatori ekonomik ofertues duhet  te ushtroje aktivitetin 

e tij ekonomik (sipas objektit te kontrates) ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e bashkise 

Pogradec dhe per kete duhet:  

a)Te kete  zyren qendrore te  shoqerise  ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e Bashkise 

Pogradec e provuar me  ekstraktin historik te subjektit te leshuar nga QKB. 

Ne ekstraktin historik te subjektit te vertetohet se aktiviteti ekonomik i operatorit ekonomik ofertues  

perputhet me objektin e prokurimit. 

b)Ose te kete filial te shoqerise  ne territorin i cili eshte nen juridiksionin e Bashkise Pogradec e 

provuar kjo me ekstraktin historik te subjektit te leshuar nga QKB. 
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Ne ekstraktin historik te subjektit te vertetohet se aktiviteti ekonomik i operatorit ekonomik ofertues  

perputhet me objektin e prokurimit. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë REJ shpk me adrese Durres, Xhafzotaj,  

Zona Kadastrale nr.3052,numer pasurie 15/37 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej 1 859 384.7 (njemilioneteteqindepesedhjetenentemijetreqindetetedhjetekaterpikeshtate)  leke 

pa tvsh  

ose 2 231 261.6(dymilionedyqindetridhjetenjemijedyqindegjashtedhjetenjepikegjashte) leke me 

tvsh. /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise te Sherbimit Spitalor Pogradec me adrese: 

Rruga Islam Dani, Lagjja nr.5, Pogradec sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda  5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do te 

anullohet  siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.07.2018 

 

Ankesa: ka ose jo  PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 27.07.2018 

  
INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE 

 

Për: ALMEDICAL sh.p.k 

Rr.Konferenca e Pezës, ish magazinat e eskut, banesa nr.1, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit: E hapur,me objekt: Blerje Reagente 

Numri i referencës së procedurës: REF-77560-07-03-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kohëzgjatja do te jete 90 dite kalendarike qe nga data e lidhjes se 

kontrates 

 

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  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori Ekonomik “ALMEDICAL” sh.p.k 7.235.150 Leke pa tvsh me nipt: K21511002I 

2. Operatori Ekonomik “Krijon” sh.p.k 7.287.690 Leke pa Tvsh me nipt: K12023001A 

Skualifikuar: 
1.Operatori Ekonomik “Euromed” sh.p.k nuk ka paraqitur oferte me nipt: K34713401B 

2.Operatori Ekonomik “Atommed.al” sh.p.k nuk ka paraqitur oferte, nipt: L62207036Q 
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