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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr.___Prot., Tiranë, më
___.04.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “KADIU” shpk, me Nr. NIPTI: J61817045K, me adresë:
Kashar, Autostrada Tiranë- Durrës, Km. 5.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim, Shërbime, Marrëveshje Kuadër- me një

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF – 14380 – 03 – 19 – 2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim dhe mirëmbajtje e autoambulancave të S.U.

“Shefqet Ndroqi”, Tiranë, Kërkesë për propozim, Shërbime, Marrëveshje Kuadër- me një

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara – me afat 12 muaj.

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. “ Auto - Stafa” shpk, me Nr. NIPTI: L52317010G,

Vlera: 329, 400 (treqind e njëzet e nëntëmijë e katëqind) cmim/njesi, leke pa TVSH;

2. “ Auto - Manoku Servis” me Nr. NIPTI: L62311016C,

Vlera: 308, 800 (treqind e tetëmijë e tetëqind) cmim/njesi, leke pa TVSH;

3. “ Besnik Meci” meNr. NIPTI: L12407012R,

Vlera: 320, 020 (treqind e njëzet mijë e njëzet) cmim/njesi, leke pa TVSH;

4. “ Kadiu” me Nr. NIPTI: J61817045K,

Vlera: 305, 900( treqind e pesëmijë e nëntëqind) cmim/njesi, leke pa TVSH;

5. “ Power Industries” me Nr. NIPTI: L51706022H,

Vlera: 344, 900 (treqind e dyzet e katër mijë e nëntëqind) cmim/njesi leke pa TVSH;

6. “ Servis - Auto 2000” me Nr. NIPTI: K31523078F,

Vlera: 311, 070 (treqind e njëmbëdhjetë mijë e shtatëdhjetë) cmim/njesi, leke pa TVSH;

7. “ Sparkle 32” me Nr. NIPTI: L51327014R,

Vlera: 248, 826 (dyqind e dyzet e tetëmijë e tetëqind e njëzete e gjashtë) leke pa TVSH;
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatorin ekonomik “Auto - Stafa” me Nr. NIPTI: L52317010G,
per arsye se :
Nuk ka paraqitur Licensen e kerkuar nga AK ne DST , Licensa VII.3.B.3 , por ka

paraqitur Licensen VII.3.B.1.

2. Operatorin ekonomik “Auto - Manoku Servis” me Nr. NIPTI: L62311016C,
per arsye se :
Nuk ka paraqitur Licensen e kerkuar nga AK ne DST , Licensa VII.3.B.3 , por ka

paraqitur Licensen VII.3.B.1.

3. Operatorin ekonomik “Besnik Meci” meNr. NIPTI: L12407012R,
per arsye se :
Nuk ka paraqitur Licensen e kerkuar nga AK ne DST , Licensa VII.3.B.3 , por ka

paraqitur Licensen VII.3.B.1.

Kontrata e marrjes me qera e Karrotrecit e panoterizuar.

4. Operatorin ekonomik “ Servis - Auto 2000” me Nr. NIPTI: K31523078F,
per arsye se :
Nuk ka paraqitur Licensen e kerkuar nga AK ne DST , Licensa VII.3.B.3 , por ka

paraqitur Licensen VII.3.B.1.

5. Operatorin ekonomik “Sparkle - 32” me Nr. NIPTI: L51327014R,
per arsye se:
Operatori ekonomik ka paraqitur dy kontrata bashkime operatoresh, oferten ekonomike

si bashkim operatoresh me “KLOSI– R”, nderkohe ka paraqitur dhe bashkim

operatoresh me “Robert Teli”, qe nuk jane ne perputhje me :

Nenin 74, pika 2 e VKM Nr. 914 dt. 29.12.2014 “Para dorëzimit të ofertës, bashkimi i

operatoreve duhet të krijohet zyrtarisht, me nje marrëveshje të noterizuar, ku të

përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/ shërbimit/

furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.

Pas krijimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me

prokurë përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës”.

- nuk ka paraqitur dokumentacionin e firmave si bashkim operatoresh ne perputhje me:

Nenin 74 , pika 3 e VKM Nr. 914 dt. 29.12.2014:

“Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të
parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e
tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të
përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes
në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ Kadiu” shpk, me Nr. NIPTI:
J61817045K, Kashar, Autostrada Tiranë- Durrës, Km. 5., se oferta e paraqitur, me një vlerë
të përgjithshme prej 305,900( treqind e pesë mijë e nëntëqind) leke pa TVSH (cmim/njesi) /
pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S. U. “Shefqet Ndroqi ”, Rr: “Shefqet
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Ndroqi”, Sauk, Tiranë, Tel/ Fax :+355 68 80 46 402, www.sushefqetndroqi.gov.al,
info@sushefqetndroqi.gov.al., sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5(pese) 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 në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me
një vlerë të përgjithshme prej “Power Industries” shpk, Vlere të ofertuar 344, 900 (treqind e
dyzet e katër mijë e nëntëqind) leke pa TVSH (cmim/njesi), 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: 25.04.2019

Ankesa: ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:

Subjekti “Auto Manoku Servis” shpk, ka marrë përgjigje në datë 29.03.2019.

Subjekti “Sparkle 32” shpk, ka marrë përgjigje në datë 11.04.2019.

NЁN/DREJTORI EKONOMIK

SKËNDER GJONI
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