
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 

Data 24.03.2017 

 

Nga: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Sarande 

  

Për: Bashkim i operatoreve ekonomik " Bektash Mamuci”& ”Kostandin 

Gramozi”  person fizik                  

 Adresa: Lagja Nr 1,Rruga ”Onhezmi”, Pallati nr 13, kati 1-Sarande 

 

 

Procedura e prokurimit:     “Sherbimi I Mirembajtjes se Automjeteve” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi I Mirembajtjes se Automjeteve” 

 

per vitin 2017. 

Fondi limit : 1.438.000 (njemilion e keterqind e tridhjete e tete mije ) leke. 

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X  Te ardhura _ Grante, donacione etj. 

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 14.03.2017 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data  06 .03.2017] 

[Numri 9 ] 

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

ofruara: 

 

1. " AE GRUP " shpk        me NIPT L42230012O ,  

Vlera   1.315.000 (njemilion e treqind e pesembedhjete  mije  ) Leke pa TVSH 

2. Bashkim i operatoreve ekonomik " Bektash Mamuci”& ”Kostandin Gramozi” 

person fizik,    respektivisht me NIPT K33708883B  &  K36306522J     

Vlere 725.750(shtateqind e njezetepese mije e shtateqind e pesedhjete) leke  

 

Eshte skualifikuar ofertuesi  ”AE GRUP” per keto arsye:  

 

a) Nuk ka dorezuar dokumentin qe verteton se subjekti nuk eshte denuar me vendim te formes 

se prere, qe lidhet me aktivitetin e tij profesional 

b) Nuk ka dorezuar dokumentin qe verteton se subjekti nuk eshte denuar per shkelje penale, 

ne perputhje me Nenin 45/1 te LLP 

c) Subjekti e ka qendren e sherbimit ne Tirane ku nje nga kushtet kryesore te vendosura nga 

AK eshte qerndra e servisit te kete detyrimisht nje distance jo me shume se 20 km nga 

qyteti i Sarandes 

 



 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkim i operatoreve ekonomik 

" Bektash Mamuci”& ”Kostandin Gramozi” person fizik,    respektivisht 

me NIPT K33708883B  &  K36306522J    " ,  se oferta e paraqitur, me një vlere 

725.750(shtateqind e njezetepese mije e shtateqind e pesedhjete) leke është 

identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise e 

Sherbimit Spitalor Sarande , 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 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  ( ) 

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

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë   24.03.2017 

Ankesa: ka ose jo     JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  ___________________________ 

 

* * * 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]  

 

Arjan  KALCUNI 
 


