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MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DHE MBROJTJES SOCIALE
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës

Kukes me 12.11.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike: “LENI-ING shpk me adrese, Rruga “Urani
Pano”,pallati firmës Cani kati II zyra 8, Tiranë

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-85204-09-10-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Supervizim+Koalidim për Rikonstruksionin e Spitalit
Rajonal Kukës-Faza-I” - Marrëveshje Kuadër me disa Operatorë Ekonomik ku jo të gjitha
kushtet janë të përcaktuara, me afat 25 muaj, me fond limit limit ne total 2.255.833,34(dy
milion e dyqinde e pesedhjete e pese mije e tete qinde e tridhjete e tre mije presje tridhjet e

kater) leke pa Tvsh.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data17.09.2018 Nr.37]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. LENI-ING shpk J88730334W

Vlera 1.638.325(nje milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e treqinde e njezet e pese) leke pa
Tvsh.

2. B-VAAL Engineering Shpk L72023002P

Vlera 1.765.310,3(nje milion e shtateqinde e gjashtedhjte e pese mije e treqinde e dhjete presje
tre) leke pa tvsh.

3. M.A.K Studio Shpk L01422017O

Vlera 1.638.325(nje milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e treqinde e njezet e pese) leke pa
Tvsh.

4. REAN 95 Shpk J61827043V

Vlera 1.638.325,20(nje milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e treqinde e njezet e pese presje
njezet) leke pa Tvsh.
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: S’ka

Duke qene se OE: LENI-ING shpk dhe M.A.K Studio Shpk kishin te njejtin çmim te ofertes.
Ne mbeshtetje te ligjit 9643 date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik (i ndryshuar) neni 53 si dhe
neni 55 kriteret e percaktimit te ofertes fituese dhe ne Vkm nr 914 date 29.12.2014 per miratimin
e rregullave te prokurimit publik , (i ndrushuar) neni 66 pika 8 nese dy ose me shume oferta kane
te njejtin çmim me te ulet ose pike te njejta atehere fituesi do te percaktohet me short ne prani te
ofertuesve. Pas proçedures se hedhjes se shortit rezultoi qe fitues te jete OE: LENI-ING shpk me
Nipt J88730334W .

* * *

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë [LENI-ING shpk me adrese Rruga
“Urani Pano”,pallati firmës Cani kati II zyra 8, Tirane] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [1.638.325(nje milion e gjashteqind e tridhjete e tete mije e treqinde e njezet e
pese) leke pa Tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes me adrese
Lagjja Zabel] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ditëve nga
dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues M.A.K Studio Shpk në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit
është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [1.638.325(nje milion e gjashteqind e tridhjete e
tete mije e treqinde e njezet e pese) leke pa Tvsh.], 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 18.10.2018

Ankesa: Ka ankesa nga OE REAN 95 shpk me Nipt J61827043V, Ka marrë përgjigjje me
shkresen nr. 1094 prot datë 29.10.2018 te autoritetit kontraktor.

Titullari i autoritetit kontraktor

Dr.Ismet NIKA


