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                                                     R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË 

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK 

“MBRETËRESHA GERALDINE” 

 

 

Nr. ______ Prot.,                            Datë 21.11.2016 

 

 

FORMULARI  I  NJOFTIMIT  TE  FITUESIT 

           

Për: Albiene Shpk, Lagja Sul Papri. Rruga 25 Nëntori, Elbasan.  

* * * 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje biomase pellet 

 

Fondi limit: 2,722,590 (dy milion e shtateqind e njezet e dy mije e peseqind e nentedhjete 

leke pa tvsh) 
 

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit + Te ardhura   

 

Investim  Shpenzim operativ + 

 

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 31.10.2016 Ora: 11:00  

 

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

 

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

 

Sulollari sh.p.k.; NIPT: K 01529003 M  
Vlera: 2,685,000 (dy milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesëmije pa tvsh) 

 

Albiene sh.p.k; Nr. NIPT-i: L 13329201 I 

Vlera: 2,717,220 (dy milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mije e dyqind e njëzetë pa tvsh) 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:  

 

Sulollari sh.p.k.; NIPT: K 01529003 M  
Vlera: 2,685,000 (dy milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesëmije pa tvsh) 

 

perkatesisht per arsyet e meposhtme: 
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- Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se O.E Sulollari Sh.p.k, 

plotësonte kriteret e përgjithshme por jo kriteret e vecanta të cilat rezultojnë me mangësi si më 

poshtë: 

1. O.E. ka paraqitur si dëshmi për përvojën e mëparshme kontrata dhe realizim kontrate jo të 

ngjashme me natyrën e procedurës së prokuruar.  

2. Referuar proces verbalit të mbajtur në datë 03.11.2016, midis KVO dhe O.E., ku A.K. 

rezervon të drejtën që të realizojë verifikim fizik të kaldajave me lëndë të parë Biomasë (pellet) 

me/ose pa lajmërim, nga kontrolli që iu krye, rezulton se nuk e përmbush kërkesën. 

  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Albiene Shpk, Lagja Sul Papri. 

Rruga 25 Nëntori, Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,717,220 

(dy milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mije e dyqind e njëzetë 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 30 (tridhjetë) 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 10.11.2016 

Ankesa: s’ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë - 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Blenard NONAJ 


