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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. / Prot. Tiranë, më
_____/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomik: Shoqeria “Sireta 2F” Shpk, me Nipt K51501008J
me adrese: Tirane, Paskuqan, Lagjia Babrru Fushe, Komuna Paskuqan dhe Shoqeria “KUPA”
Shpk, me Nipt K51615512C me adrese: Tirane, Kamez, Rruga Berisha, Argjjinatura me
nr.pasurie 482, Çerkeze përfaqësuar nga Shoqeria “Sireta 2 F”,

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur- Pune publike- prokurim me mjete elektronike.
REF-58723-03-26-2018
Ref sipas loteve:
Lot1 - REF-58726-03-26-2018
Lot2 - REF-58728-03-26-2018
Lot3 - REF-58730-03-26-2018
 Lot4 - REF-58732-03-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksione të Qendrave Shëndetësore (QSH) në
qytete/njësi administrative”, i ndarë ne lote si më poshtë:
Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë dhe Durrës”;
Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë ”
Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”
 Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier”

Fondi limit: 244,900,654 (dyqind e dyzet e katër milion e nëntëqind mijë e gjashtëqind e
pesëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH
Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier” me fond
limit 59,788,548 lekë pa TVSH;

Data e zhvillimit të tenderit: 02.05.2018
Kohëzgjatja e kontratës: Lot 4 – maksimumi 4 muaj nga data e nenshkrimit te proces-
verbalit te fillimit te punimeve (dorezimi i sheshit);

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X, ofertad dekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Shoqeria “LLAZO” Shpk, me Nipt K24218401K, me ofertë 11,985,778 lekë pa TVSH.

2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: Shoqeria “Sireta 2F” Shpk, me Nipt K51501008J

dhe Shoqeria “KUPA” Shpk, me Nipt K51615512C përfaqësuar nga Shoqeria “Sireta 2
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F” shpk, me ofertë 51,851,852 lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Shoqëria “LLAZO” Shpk, me Nipt K24218401K, per arsyet si me poshte:

1. KVO konstaton dhe vlerëson se ky Operator ka paraqitur ofertë ekonomike me
objekt prokurimi i cili perputhet me objektin e kerkuar dhe duke ju referuar nje
autoriteti kontraktor tjeter duke mos paraqitur zerat e preventivit te kerkuar ne
dokumentat e tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomik:
Shoqeria “Sireta 2F” Shpk, me Nipt K51501008J dhe Shoqeria “KUPA” Shpk, me Nipt
K51615512C përfaqësuar nga Shoqeria “Sireta 2 F”, se per ofertën me vlerë 51,851,852
(pesëdhjetë e tetë milionë e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e
pesë.7) lekë pa TVSH, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.
9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.05.2018

Ankesa: Jo

(nëse ka) kanë marrë përgjigje në datë __________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Merita Xhafaj

Konceptoi: V.Hidri

I.Kica

Konfirmoi: P.Mersini

Miratoi: J.Duro

Nr.Kopjeve: 3 (tre)
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