
                  

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË  

SPITALI PSIKIATRIK DR.SADIK DINÇI 

ELBASAN 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Nga: (Spitali Psikiatrik “Dr.Sadik Dinci”, Elbasan; adresa: Lagja: ”Haxhias”, 

Rruga Ismail Zyma, Elbasan; nr.Tel / Fax: 00355 54 241 545) 

Për: [Flonja shpk, me adrese: Rruga Irfan Tomini, P.20,Ap.3, Shk.2 Tirane.] 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: “Ndertesat Mirembajtje” te Spitalit Psikiatrik dr.Sadik Dinci, 

Elbasan dhe Qendrave ne varesi “Drita” Elbasan dhe “Jeta” Cerrik 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertesat Mirembajtje” te Spitalit Psikiatrik dr.Sadik 

Dinci, Elbasan dhe Qendrave ne varesi “Drita” Elbasan dhe “Jeta” Cerrik, duke filluar 

nga lidhja e kontrates deri me date 31.12.2017. 

Fondi limit: 4,999,953 

(katermilionenteqindeenentedhjeteenentemijeenenteqindeepesedhjeteetre) leke pa tvsh. 

-Burimi i financimit: Vene ne dispozicion nga fondet e buxhetit te shtetit per 

Spitalin Psikiatrik dr.Sadik Dinci, Elbasan. 

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 17.02.2017, ora 09.00, “Kerkese per 

Propozim” (Prokurim Elektronik, Sherbime). 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [13.02.2017] 

[Numri 6]. 

* * * 

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

te ofruara: 



1. Operatori ekonomik “FLONJA” shpk, me vleren 3 141 846 

(tremilionenjeqindedyzetenjemijeeteteqindedyzetegjashte) Leke pa TVSH  

2. Operatori ekonomik “MURATI” shpk, me 3 861 705 

(tremilioneteteqindegjashtedhjeteenjemijeeshtateqindepese) Leke pa TVSH. 

3 Operatori ekonomik “MENI” shpk, me vleren 3 971 356 

(tremilionenenteqindeshtatedhjeteenjemijeetreqindepesedhjeteegjashte) Leke pa 

TVSH.  

4 Operatori ekonomik “ERGES MAT”shpk , me vleren 4 016 975 

(katermilionegjashtembedhjetemijeenenteqindeshtatedhjeteepese) Leke pa TVSH.  

5 Operatori ekonomik “AL- DOK” shpk, me vleren 4 016 975 

(katermilionepeseqindegjashtedhjeteenjemijeeshtateqindetridhjete) Leke pa TVSH. 

6 Operatori ekonomik ““DELIA IMPEX”” shpk, me vleren 2 975 561 

(dymilionenenteqindeshtatedhjeteepesemijeepeseqindegjashtedhjeteenje) Leke pa 

TVSH. 

7 Operatori ekonomik ““BLERIMI”” shpk, me vleren 4 442 016 

(katermilionekaterqindedyzetedymijeegjashtembedhjete) Leke pa TVSH. 

 

* * * 

Ka operatore ekonomike te skualifikuar; 

1. Operatori ekonomik “Blerimi”shpk, me NIPT J62903384G, me vlere 

ekonomike 4 442 016 (katermilionekaterqindedyzetedymijeegjashtembedhjete) 

Leke pa TVSH, skualifikohet per arsyet si me poshte; 

Operatori ekonomik “Blerimi” nuk ka paraqitur Deklaraten e Gjendjes Gjyqesore sipas 

shtojces 7 (vetedeklarimin) te vendosura ne kriteret e tenderit nga autoriteti kontraktor si edhe ka 

ndryshuar zerin ne preventivin e ofertes.Nuk ka ofertuar per dy zera duke vendosur vleren 

zero.Pra ky operator nuk i ploteson te gjitha kriteret e vendosura  ne DST nga autoriteti 

kontraktor. Oferta e tij nuk eshte e plote. 

2 .Operatori ekonomik “Delia Impex” shpk , me NIPT K57123001R, me 

vlere ekonomike 2 975 561 

(dymilionenenteqindeshtatedhjeteepesemijeepeseqindegjashtedhjeteenje)Leke pa 

TVSH, skualifikohet per arsyet si me poshte vijon; 



Oferta ekonomike e operatorit ekonomik Delia Impex shpk eshte skualifikuar ne 

baze te vendimit nr. 147/2017 date 20.03.2017 te Komisionit te Prokurimit 

Publik.Komisioni i Prokurimit Publik nuk ka pranuar sqarimet e dhena nga operatori 

ekonomik Delia Impex shpk mbi oferten anomalisht te ulet. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Flonja shpk, me 

adrese: Rruga Irfan Tomini, P.20,Ap.3, Shk.2 Tirane] se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej 3 141 846 

(tremilionenjeqindedyzetenjemijeeteteqindedyzetegjashte)Leke pa TVSH, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Psikiatrik “Dr.Sadik Dinci”, 

Elbasan; adresa: Lagja: ”Haxhias”, Rruga Ismail Zyma, Elbasan; nr.Tel / Fax: 

00355 54 241 545] 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 (nese ka) dhe kontrata do ti akordohet operatorit 

ekonomik sipas renditjes me nje vlere prej 3 861 705 

(tremilioneteteqindegjashtedhjeteenjemijeeshtateqindepese) Leke pa TVSH, siç 

parashikohet në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006, me 

te gjitha ndryshimet. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 29.03.2017. 

Ankesa: ka ose jo ka pasur dy ankesa nga operatoret ekonomike “Flonja” Shpk, 
“Delia Impex” shpk.  
 
(nëse ka) kane marrë përgjigje. 

Me vendimin nr.147/2017 date 20.03.2017 te Komisionit te Prokurimit Publik 

Tirane, eshte vendosur sa me siper. 

  

   TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                 D R E J T O R                                       

                                          Mimoza    TRIMI 


