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RE P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr._______ Prot. Tiranë më,
___.___.2019

Shtojca 16

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[28.02.2019]

Për:

1.BO “CLIMACASAshpk me NIPT L07805502F dheAL-TEK” shpk me NIPTK48130519Q

(Adresa :Lezhe,Lagje Beselidhja,Rruga Shtraus,Pallati i ndertuar nga Shoqeria “JUNIK”,

Kati I, Njesia Nr.10)

* * *

Nr. REF-04279-01-18-2019

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim /Marrëveshje Kuadër me një operatorë
ekonomikë (me një OE fitues) – ku të gjitha kushtet jane të përcaktuara -
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Riparim mirëmbajtje e ashensorëve te QSUT ” me
, si më poshtë:
Marrëveshje Kuadër me një operatorë ekonomikë (me një OE fitues) – ku të gjitha kushtet jane
të
përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj).
Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër 1 054 695 (nje milion e pesedhjete e kater mije e gjashtëqind
e nëntëdhjete e pese) leke pa TVSH ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të
përllogaritura për njësi për çdo artikull referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr.6 datë 16.01.2018 të
Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me
mjete elektronike”, i ndryshuar. Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë
Marrëveshjes Kuadër: 6 958 550 (gjashte milion e nenteqind e pesedhjete e tete mije e peseqind e
pesedhjete) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për vitin 2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:
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1. BO “CLIMACASAshpk me NIPT L07805502F dhe AL-TEK” shpk me
NIPTK48130519Q

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera:

287 546 (dyqind e tetëdhjetë e shtatëmijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH

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

1. BO “CLIMACASAshpk me NIPT L07805502F dhe AL-TEK” shpk me
NIPTK48130519Q

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera:

287 546 (dyqind e tetëdhjetë e shtatëmijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) lekë pa TVSH

Vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër:
6 300 000 (gjashtëmilion e treqindmijë) lekë pa TVSH dhe 7 560 000 (shtatëmilion e
pesëqind e gjashtëdhjetëmijë) lekë pa TVSH

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur
draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.02.2019

Ankesa: ka ose jo : JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


