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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Tirane, ___.____.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Per Lot 1: Albiene sh.p.k. NIPT: L 13329201 I, Lagja Sul Papri, Rruga 25 Nëntori,
Elbasan.

* * *

Procedura e prokurimit: Prokurim Elektronik – Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit 1: REF- REF-05443-01-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kaldaja me qera me fond limit 3.220.000 (tre milion e
dyqind e njezet mije) leke, pa TVSH

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

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

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Operatori Ekonomik – Sulollari-Klima sh.p.k. NIPT: K01529003M
Vlera: 2,446,450 (dy milion e katerqind e dyzetë e gjashte mije e katerqind e pesedhjete pa
tvsh)

2. Operatori Ekonomik - Paera sh.p.k. NIPT: L 13329201 I
Vlera: 3,000,000 (tre milion lekë pa tvsh)

3. Operatori Ekonomik – Albiene sh.p.k. NIPT: L 13329201 I
Vlera: 3,100,000 (tre milion e njeqind mijë lekë pa tvsh)

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

Operatori Ekonomik – Sulollari-Klima sh.p.k. NIPT: K01529003M
Vlera: 2,446,450 (dy milion e katerqind e dyzetë e gjashte mije e katerqind e pesedhjete pa
tvsh)

perkatesisht per arsyet e meposhtme:
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Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Sulollari-
Klima sh.p.k. NIPT: K01529003M, plotësonte kriteret e përgjithshme por jo kriteret e
vecanta të cilat rezultojnë me mangësi si më poshtë:

O.E. ka paraqitur dokument për kriterin “Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në

vleren 40 % te fondit limit te Lot-it qe konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e

zhvillimit te tenderit. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga

një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e

realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen

vetëm faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.”-

“Kontratë viti 2017 me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme NR.722/3 dt.23.07.2018

“Furnizim Vendosje Kaldaje Solari Komplet” Kontrata e paraqitur nuk është e ngjashme me

natyrën e procedurës së prokuruar (A.K. prokuron kaldajë për ujë të ngrohtë, me fuqi 2.0 MW

ose kaldajë për ujë të ngrohtë me fuqi 1.0 MW dhe kaldajë për ujë të ngrohtë, me fuqi 0.4

MW)

O.E. ka paraqitur fature tatimore shitjeje “F.V. kaldaje ngrohje me montim dhe aksesoret

perkates, ne vleren 161500 leke pa tvsh. Fatura e paraqitur nuk ka te percaktuar natyrën e

procedurës së prokuruar (A.K. prokuron kaldajë për ujë të ngrohtë, me fuqi 2.0 MW ose

kaldajë për ujë të ngrohtë me fuqi 1.0 MW dhe kaldajë për ujë të ngrohtë, me fuqi 0.4 MW) .

Përsa me sipër KVO në unanimitet vendos të s’ kualifikojë ofertën e shoqërisë Sulollari-
Klima sh.p.k. NIPT: K01529003M.

Operatori Ekonomik - Paera sh.p.k. NIPT: L 13329201 I
Vlera: 3,000,000 (tre milion lekë pa tvsh)

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Paera sh.p.k.
NIPT: L31505034R, ka paraqitur dokumentacion të plotë, me dokumentacionin e dorëzuar nga
kjo shoqëri plotësonte kriteret e përgjithshme por jo kriteret e vecanta të cilat rezultojnë me
mangësi si më poshtë:
O.E. ka paraqitur dokument për kriterin “Dëshmi për shërbime të mëparshme të ngjashme në

vleren 40 % te fondit limit te Lot-it qe konkurron te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e

zhvillimit te tenderit. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga

një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e

realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen

vetëm faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.”- “Ne

faturat tatimore shitjeje te viteve 2015,2016,2017 dhe 2018 me O.E. te ndryshem, Faturat e

paraqitura nuk jane te ngjashme me natyrën e procedurës së prokuruar (A.K. prokuron

kaldajë për ujë të ngrohtë, me fuqi 2.0 MW ose kaldajë për ujë të ngrohtë me fuqi 1.0 MW dhe

kaldajë për ujë të ngrohtë, me fuqi 0.4 MW)
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O.E. nuk ka deklaruar se ka gjendje Kaldajat me Biomas pellet.

Përsa me sipër KVO në unanimitet vendos të s’kualifikojë ofertën e shoqerisë Paera sh.p.k.
NIPT: L31505034R

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Albiene sh.p.k. NIPT: L 13329201 I,
Lagja Sul Papri, Rruga 25 Nëntori, Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme
prej 3,100,000 (tre milion e njeqind mijë lekë pa tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes së 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 t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet
në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 15.02.2019

Ankesa: Po, por me shkrese te protokolluar O.E Sulollari – Klima sh.p.k, ka terhequr ankesen e
paraqitur prane AK.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ


