
Bulevardi “Elez Isufi” Peshkopi, tel.& fax.0218 2 21 81; e-mail: SpitaliDiber@shendetesia.gov.al  Page 1 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPERISE 

MINISTRIA E SHENDETESISE 

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER 

…………………………………....…………………………………………………. 
 

Nr. 509/5 Prot.                                    Peshkopi, më 19.12.2016 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

   

Për: "IGMA" Shpk, me Nipt: L24804601R, me adrese: Korce, Bucimas, Fshati Starove. 

* * * 

Procedura e prokurimit: "Procedure e Hapur" me mjete elektronike, me Nr. REF-49412-09-

09-2016 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje lende djegese per ngrohje (pelet) per nevoja te 

Drejtorise Spitalit Rajonal Diber”. 

Fondi limit: 9 500 000 (Nente milion e peseqind mije) leke pa TVSH ose 11 400 000 

(Njembedhjete milion e katerqind mije) leke me TVSH, nga buxheti i shtetit.  

Data e zhvillimit te tenderit: 07.10.2016 ora 10:00 

Kohezgjatja e kontrates: Nga lidhja e kontrates deri me 31.12.2016 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 37, date: 19.09.2016 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët    

 

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

ofruara: 

 

1.         EUROPA                                                                                                         J62903258L 

Ska paraqitur oferte. 

 

2. ARJAN - A                                                                                                      K16604709O 

Vlera: 8 501 950 (tete milion e peseqind e nje mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa TVSH ose 

10 202 340 (dhjete milion e dyqind e dy mije e treqind e dyzet) leke me TVSH. 

 

3.         SULOLLARI                                                                                                 K01529003M 

Vlera: 8 901 172 (tete milion e nenteqind e nje mije e njeqind e shtatedhjete e dy) leke pa TVSH 

ose 10 681 406 (dhjete milion e gjashteqind e tetedhjete e nje mije e katerqind e gjashte) leke me 

TVSH. 
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4.         IGMA                                                                                                               L24804601R 

Vlera: 9 481 522,5 (nente milion e katerqind e tetedhjete e nje mije e peseqind e njezet e dy 

presje pese) leke pa TVSH ose 11 377 827 (njembedhjete milion e treqind e shtatedhjete e shtate 

mije e teteqind e njezet e shtate) leke me TVSH. 

 

5.         Nafire Molloholli                                                                                             L23028201S 

Vlera: 9 490 763,75 (nente milion e katerqind e nentedhjete mije e shtateqind e gjashtedhjete e 

tre presje shtatedhje e pese) leke pa TVSH ose 11 388 916,5 (njembedhjete milion e treqind e 

tetedhjete e tete mije e nenteqind e gjashtembedhjete presje pese) leke me TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik: “EUROPA”, me NIPT: J62903258L 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka paraqitur dokumentat ligjore te kerkuara nga ana jone ne DST. 

 

2. Operatori ekonomik: “ARJAN - A”, me NIPT: K16604709O 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr. 924/2016 prot, date 02.12.2016 (pika III.1.5) ka 

vendosur skualifikimin e ofertes Tuaj. 

 

3. Operatori ekonomik: “SULOLLARI”, me NIPT: K01529003M 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk keni paraqitur dokumentat ligjore te kerkuara nga ana jone ne DST. Ne kriteret e vecanta te 

kualifikimit nuk ke plotesuar kreun B piken 1,(kontrata juaj per furnizime te ngjashme me objekt 

ne furnizimin me kaldaje me lende djegese nafte), si dhe nuk ploteson pikat 3,4,te kreut B si dhe 

spefikimet teknike te kerkuara  ne DST. 

 

4. Operatori ekonomik: “Nafire Molloholli”, me NIPT: L23028201S 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ke paraqitur dokumentat ligjore te kerkuara nga ana jone ne DST. Ne kriteret e vecanta te 

kualifikimit nuk ke plotesuar kreun A piken 1b-kopje te bilanceve dhe piken 3, (vertetim te 

energjise elketrike), piken 4 (taksat vendore),  kreun B pikat 2,3,4,5,6,7.etj. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "IGMA" Shpk, me adrese: Korce, 

Bucimas, Fshati Starove, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej: 9 481 522,5 

(nente milion e katerqind e tetedhjete e nje mije e peseqind e njezet e dy presje pese) leke pa 
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TVSH ose 11 377 827 (njembedhjete milion e treqind e shtatedhjete e shtate mije e teteqind e 

njezet e shtate) leke me TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Spitalit Rajonal Diber me adrese: 

Bulevardi “Elez Isufi“ Peshkopi, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit 

të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit së këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit Nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date: 09.12.2016 

 

Ankesa: Ka patur ankese dhe me shkresen e Drejtorise Spitalit Rajonal Diber Nr. 594/1 Prot. 

Date 24.10.2016 si dhe me vendimin Nr. 924/2016 prot. Date 02.12.2016 te Komisionit 

Prokurimit Publik i eshte kthyer pergjigje. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

D R E J T O R I 

Beqir BIÇI 
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