REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR
KORÇË
ADRESA : SHETITORE

“FAN . S . NOLI”

TEL

& FAX ++ 355 824 2755 ,

++ 355 824 2674

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Ref 1118]
[Data: 09.10.2017]
Nga: Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce, me adrese Shetitore “Fan S. Noli” Korce.
Nr.telefonit 08224 2674.
NIPT K54105081A
Per: Vashtemia shpk, me NIPT J64103054Q, me adrese Korçë Libonik VASHTEMI,
Rruga Nacionale Korçëe – Pogradec, Km i 7, 500 m majtas rruges nacionale, zona
kadastrale nr 3716, nr pasurie 686/5, 686/6, perfaqesuar nga z/Gezim Avdolli
Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozime”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Rikonstruksionin i rrugeve te brendeshme (unaza e
vogel), te Spitalit Korce”
Fondi Limit: 5,416,336 (pesemilion e katerqind e gjashtembedhjete mije e treqind e
tridhjete e gjashte) leke pa TVSH, ose 6,499,603 (gjashtemilion e katerqind e nentedhjete
e nente mije e gjashteqind e tre) leke me TVSH, vene ne dispozicion nga te ardhurat e
Spitalit Korce.
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit:
25.09.2017
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [------] [---]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme
Njoftojme se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:
1- Vashtemia shpk, me NIPT J64103054Q, perfaqesuar nga z/Gezim Avdolli.
Me vlere 3,270,150 (tremilion e dyqind e shtatedhjete mije e njeqind e pesedhjete) leke
pa TVSH, ose 3,924,180 (tremilion e nenteqind e njezete e kater mije e njeqind e
tetedhjete) leke me TVSH.
2- Niem shpk, me NIPT K36609610Q, perfaqesuar nga z/Armandi Kambo
Me vlere 3,545,360 (tremilion e peseqind e dyzete e pese mije e treqind e gjashtedhjete)
leke pa TVSH, ose 4,254,432 (katermilion e dyqind e pesedhjete e kater mije e katerqind
e tridhjete e dy) leke me TVSH.

3- NIKA shpk, me NIPT J6705047U, perfaqesuar nga znj/Shpresa Nika.
Me vlere 3,660,420 (tremilion e gjashteqind e gjashtedhjete mije e katerqind e njezete)
leke pa TVSH, ose 4,392,504 (katermilion e treqind e nentedhjete e dy mije e peseqind e
kater mije) leke me TVSH.
4- Alb Korca 2002 shpk, me NIPT K33004003T, perfaqesuar nga z/Arja Myrtollari.
Me vlere 3,863,050 (tremilion e teteqind e gjashtedhjete e tre mije e pesedhjete) leke pa
TVSH, ose 4,635,660 (katermilion e gjashteqind e tridhjete e pese mije e gjashteqind e
gjashtedhjete) leke me TVSH.
5- Kombeas sha, me NIPT K88103301J, perfaqesuar nga z/Astrit Nabolli.
Me vlere 4,013,390 (katermilion e trembedhjete mije e treqind e nentedhjete) leke pa
TVSH, ose 4,816,068 (katermilion e teteqind e gjashtembedhjete mije e gjashtedhjete e
tete) leke me TVSH.
6-SARK shpk, me NIPT K52531415H, perfaqesuar nga z/Arben Kajolli.
Me vlere 4,079,330 (katermilion e shtatedhjete e nente mije e treqind e tridhjete) leke pa
TVSH, ose 4,895,196 (katermilion e teteqind e nentedhjete e pese mije e njeqind e
nentedhjete e gjashte) leke me TVSH.

7-REJ shpk, me NIPT J93711608Q, perfaqesuar nga z/Luan Kapri.
Me vlere 4,321,743 (katermilion e treqind e njezete e nje mije e shtateqind e dyzete e tre)
leke pa TVSH, ose 5,186,091.6 (pesemilion e njeqind e tetedhjete e gjashte mije e
nentedhjete e nje pike gjashte) leke me TVSH.

8-Shendelli shpk, me NIPT K07924803N, perfaqesuar nga z/Yzedin Bozhaj.
Me vlere 4,421,650 (katermilion e katerqind e njezete e nje mije e gjashteqind e
pesedhjete) leke pa TVSH, ose 5,305,980 (pesemilion e treqind e pesemije e nenteqind e
tetedhjete) leke me TVSH.
9-Bashkimi i operatoreve ekonomike Xhengo shpk, me NIPT J64103171M, perfaqesuar
nga z/Ali Xhengi dhe Curri shpk, me NIPT J67902718S perfaqesuar nga z/Faik Curri.
Me vlere 5,022,250 (pesemilion e njezete e dy mije e dyqind e pesedhjete) leke pa TVSH,
ose 6,026,700 (gjashtemilion e njezete e gjashte mije e shtateqind) leke me TVSH.
Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1- Kombeas sha, me NIPT K88103301J, perfaqesuar nga z/Astrit Nabolli.
Me vlere 4,013,390 (katermilion e trembedhjete mije e treqind e nentedhjete) leke pa
TVSH, ose 4,816,068 (katermilion e teteqind e gjashtembedhjete mije e gjashtedhjete e
tete) leke me TVSH.
Me arsyetimin;
Mungese dokumentacioni pasi, dokumentacioni i dorezuar nga ky subjekt ekonomik
NUK eshte i rregullt dhe konform kerkesave te DST.

Shendelli shpk, me NIPT K07924803N, perfaqesuar nga z/Yzedin Bozhaj.
Me vlere 4,421,650 (katermilion e katerqind e njezete e nje mije e gjashteqind e
pesedhjete) leke pa TVSH, ose 5,305,980 (pesemilion e treqind e pesemije e nenteqind e
tetedhjete) leke me TVSH.
Me arsyetimin;
Mungese dokumentacioni pasi, dokumentacioni i dorezuar nga ky subjekt ekonomik
NUK eshte i rregullt dhe konform kerkesave te DST.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin ekonomik
Vashtemia shpk, me NIPT J64103054Q, me adrese Korçë Libonik VASHTEMI, Rruga
Nacionale Korçëe – Pogradec, Km i 7, 500 m majtas rruges nacionale, zona kadastrale nr
3716, nr pasurie 686/5, 686/6, perfaqesuar nga z/Gezim Avdolli, se oferta e paraqitur, per
“ Rikonstruksionin i rrugeve te brendeshme (unaza e vogel), te Spitalit Korce”, me vlere
3,270,150 (tremilion e dyqind e shtatedhjete mije e njeqind e pesedhjete) leke pa TVSH,
ose 3,924,180 (tremilion e nenteqind e njezete e kater mije e njeqind e tetedhjete) leke me
TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Sherbimit Spitalor Korce me
adrese Shetitore “Fan S. Noli” Korce 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 3,545,360 (tremilion e peseqind e dyzete
e pese mije e treqind e gjashtedhjete) leke pa TVSH, ose 4,254,432 (katermilion e dyqind
e pesedhjete e kater mije e katerqind e tridhjete e dy) leke me TVSH, siç parashikohet në
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Njoftimi i Klasifikimit eshte bere ne date 29.09.2017
Ankesa: ka ose jo Nuk ka patur.
(nese ka) ka marre pergjigje ne date ______________________
Konc.
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