
SPITALI PSIKIATRIK “SADIK DINÇI” ELBASAN

Nr________Prot Elbasan me 02.04.2019

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]02.04.2019

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. Fa & Bi Shpk ,adresa: Bradashesh, Fshati Katund i Ri,
kapanoni ne autostraden Elbasan Metalurgji, perball
karburantit Taci Oil, Elbasan

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur (marreveshje kuader 24 muaj)

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF 08956-02-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti: Blerje Pellet Briket për nevojat e Spitalit
Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara
- me afat 24 muaj.
Fondi i Marrveshjes Kuader per 24 muaj: 18.891.600 (tetëmbëdhjetë million e teteqind e
nentedhjete e nje mije e gjashteqind) pa tvsh, vënë në dispozicion nga Buxheti i shtetit

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 FA&BI K92506203M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 18 843 160(tetembedhjete million e teteqind e dyzete e tre mije e njeqind e gjashte dhjete)

(me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Sulollari -Klima K01529003M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori Ekonomik Sullollari-Klima nuk ka paraqitur asnje dokumentacion sipas dokumentave
stadarte te tenderit pervec Nipt.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [FA&BI] se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej [ 18 843 160(tetembedhjete million e teteqind e dyzete e tre mije e
njeqind e gjashte dhjete]/pikët totale të marra []është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Psikiatrik Sadik Dinçi] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese)ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.03.2019

Ankesa: nuk ka

Titullari i autoritetit kontraktor

Arben RUÇI


