MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE “XH.KONGOLI” ELBASAN
Nr. _____/___prot.

Elbasan, më 29.06.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Bajrami N shpk & Meteo shpk- adrese:
Elbasan Labinot fushe XIBRAKE Fshati Xibrake, rruga Xibrake-Elbasan km.13
Procedura e prokurimit:
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60805-04-05-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i godinës së ish kirurgjisë” me kohezgjatje 365
dite
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 10.04.2018
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët Xoferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. BOE “Agri Construction” shpk & “Sireta 2F” shpk
K01725001F & K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 135,432,890.67 ( njeqind e tridhjete e pese milion e katerqind e tridhjete e dy mije e
teteqind e nentedhjete pike gjashtedhjete e shtate) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
2. BOE “Vëllezërit Hysa” shpk & “Ergi” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K12911201C & K72522812K
numri i NIPT-it

Vlera 145,706,209 (njeqind e dyzete e pese milion e shtateqind e gjashte mije e dyqind e nente)
leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
3. BOE “Bajrami N” shpk & “Meteo” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K02727202O & L26310801C
numri i NIPT-it

Vlera 151,816,929.3 ( njeqind e pesedhjete e nje milion e teteqind e gjashtembedhjete mije e
nenteqind e njezete e nente pike tre) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

4. BOE “Gjikura” shpk & ”R&T”
Emri i plotë i shoqërisë

shpk

J62903456H & J61901094G
numri i NIPT-it

Vlera 152,199,377 ( njeqind e pesedhjete e dy milion e njeqind e nentedhjete e nente imije e
treqind e shtateedhjete e shtate) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
5.”Company Riviera 2008” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K81716011V
numri i NIPT-it

Vlera 161,458,400.03 ( njeqind e gjashtedhjete e nje milion e katerqind e pesedhjete e tete mije
e katerqind pike zero tre) lekë pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. BOE “Agri Construction” shpk & “Sireta 2F” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K01725001F & K51501008J
numri i NIPT-it

2. BOE “Vëllezërit Hysa” shpk & “Ergi” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K12911201C & K72522812K
numri i NIPT-it

3. BOE “Gjikura” shpk & ”R&T”

J62903456H & J61901094G

shpk

Emri i plotë i shoqërisë
4.”Company Riviera 2008” shpk
Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it
shpk

K81716011V
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
BOE “Agri Construction” shpk & “Sireta 2F” shpk

-

Stafi teknik i propozuar nga shoqëria “Agri Construction” shpk dhe “Sireta 2F” shpk
figuron i dypunësuar në subjekte që ushtrojnë aktivitet në fushën e ndërtimit dhe të
projektimit si edhe në institucione publike, duke sjellë pavlefshmërinë e licencës në
zbatimin e punimeve NZ.3420/21 të shoqërisë “Agri Construction” shpk dhe të licencës
në zbatimin e punimeve N.Z.4834/13 të shoqërisë “Sireta 2F” shpk. Kjo bie në
kundështim me Kreun IV pika 2 të Vendimit nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e
rregullores për kriteret dhe procedurat e dhëniës së licencave profesionale të zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari në ndërtim”

-

Nga shqyrtimi i test raporteve të analizave të dorëzuara nga anëtari i bashkimit të
operatorëve ekonomikë “Sireta 2F” shpk & “Agri Construction” shpk, konstatohet se:
Nuk është vërtetuar dhe dorëzuar se sistemi kapot në tërësi përmbush specifikimet e
standardit SH: EN 13499. Nuk është dorëzuar Certifikata SSH: EN 13499 për sistemin
kapot duke rënë në kundërshtim me KVK.
Për stukon e patinimit “Pintofinish” , referuar specifikimeve teknike pjesë e
dokumenteve të tenderit është kërkuar dëshmi e rezistencës në ngjeshje ≥ 5 N/mm2 ,
ndërkohë që rezultatet janë 4.2+- 0.2 më pak se sa ajo e kërkuar;
Për suva llac mbushës “Premix” , referuar specifikimeve teknike pjesë e dokumenteve të
tenderit është kërkuar dëshmi e absorvimit të ujit Ë. 0 ndërkohë që në test raportin në
gjuhën angleze absorvimi i ujit mesatarja është 0.51, ndërkohë që na katalogun në gjuhën
shqipe mesataraj ëstë 0.22. Dokumenti i mësipërm ka mospërputhje.
Suva grafiato për të cilin është deklaruar produkti Grafiato 2 R, referuar testit laboratorik
konstatohet se nuk përmbush specifikimet teknike. Referuar Specifikimeve teknike është
kërkuar që llaç grafiato të përmbushë parametrat teknikë është kërkuar forca ngjitëse
ngjeshje ≥ 1 N/mm2 , ndërkohë që konstatohet se sipas testit laboratorik kjo është më e
vogël pra është 0.6 N/mm2. Gjithashtu, forca ngjitëse pas veprimit të nxehtësisë është
kërkuar ≥ 1 N/mm2 , ndërkohë që konstatohet se sipas testit laboratorik kjo është më e
vogël pra është 0.52 N/mm2.
Edhe produkti i deklaruar Grafiato Liquid nuk i përmbush specifikimet teknike Referuar
Specifikimeve teknike është kërkuar që llaç grafiato të përmbushë parametrat teknikë
është kërkuar forca ngjitëse ngjeshje ≥ 1 N/mm2 , ndërkohë që konstatohet se sipas testit
laboratorik kjo është më e vogël pra është 0.93 N/mm2. Specifikimet teknik
nukpërmbushin minimumin e kërkesave.
Nuk janë dorëzuar testet laboratorike sipas standardit Sh;EN 998-1për produktet e
kërkuar.

Në shotjcën 12 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” “Kapaciteti teknik” Makineri dhe Paisje
kërkohet : “Për kryerjen e punimeve të instalimit të paisjeve mjekësore, tuba special bakri për
gaze mjekësore sipas diametrave të kërkuar në preventiv me saldim me elektroda me përmbajtje
argjendi deri në 30 % operatori ekonomik duhet të disponojë në stafin e tij ( listëpagesë) ose me
kontratë për procedurën e prokurimit dhe për gjatë gjithë kohës të kryerjes së punimeve, dy
ekspert te cilet të jenë i pajisur me Certifikatë Aftësimi Profesional për Saldator për Saldime me
gaz lëshuar nga Drejtoritë e Formimit Profesional ose institucione të akredituara nga Ministra e
linjës.” Në përmbushje të kriterit të mësipërm, anëtari i bashkimit të operatorëve ekonomikë
“Agri Construction” shpk & “Sireta 2F” shpk, “Agri Construction” shpk ka dorëzuar:
- Certifikatë për A.Cemurati e cila është lëshuar nga EMSH.al, certifikata e
mësipërme është për trajnime për kangjella dhe struktura metalike dhe jo për
paisje mjekësore, tuba oksigjeni mjekësor.
- Certifikatë V.Gjinaj, e cila është e vetmja certifikatë e vlefshme
- Certifikatë trajnimi A.Doda lëshuar nga VViFI Austria. Certifikata e mësipërme
është për saldime për konstruksione metalike sipas standardit 14341 dhe jo për
saldime të paisjev mjekësore. Gjitashtu trajnimi dëshmor për kryerjen e saldimeve
me Argjend në 20% ndërkohë që kërkesa sipas DST është dëshmi për kryerjen e
saldimeve me argjend deri në 30 %
Certifikatë trajnimi Z.Marku lëshuar nga ËIFIAustria. Certifikata e mësipërme
është për saldime për konstruksione metalike sipas standardit 14341 dhe jo për
saldime të paisjev mjekësore. Gjitashtu trajnimi dëshmor për kryerjen e saldimeve
me Argjend në 20% ndërkohë që kërkesa sipas DST është dëshmi për kryerjen e
saldimeve me argjend deri në 30 %
- Patentë Saldatori N.Koxhaj për paisjet nënpresion. Pasijet e mësipërme nuk
kategoriohen si paisje nën presion. Gjithashtu, Patenta e saldatorit për paisjet nën
presion është lëshuar në bazë të Dekretit nr.2170 datë 5.12.1955 “Për
inspektoriatin shtetëroror të paisjeve nën presion” e cila është shfuqizuar me ligjin
nr.8739/2001, edhe ky ligj i shfuqizuar dhe ligji në fuqi aktual është ligji
nr.32/2016 sipas të cilit shfaqet nevoja e ricertifikimit të punonjësve. Pra
certifikata e mësipërme së pari nuk dëshmon aftësim teknik për saldimin e
paisjeve mjekësore, tuba oksigjeni mjekësor së dyti është e pavlefshme.
- Është dorëzuar gjithashtu për saldatorit N.Koxhaj edhe certifikata e trajnimit
lëshuar nga ASHP.al paisur me Licencë LN 5883-11-2012. Nga verifikimi i kryer
në Regjistrin Kombëtar të Licencave pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit
rezulton se Qendra e mësipërme është licencuar sipas Vendimit nr.2471 datë
20.11.2012 i Ministrit të Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta me
objekt aktiviteti: Gjuhë të huaja ( Anglisht, gjermanisht, spanjisht, greqisht,
TOEFL, IELTS, CELI) prorgame kompjuterike bazë në ekonomikë, financë dhe
grafikë. Sa më sipër qendra e mësipërme nuk është e licencuar për kryerjen e
certiifkimeve për specialistë për saldime. Sa më sipër, shoqëria “Agri
Construction” shpk disponon 1 nga 2 saldatorë të kërkuar”

BOE “Vëllezërit Hysa” shpk & “Ergi” shpk
1. Asnje nga arkitektet e propozuara nga secili prej 2 operatoreve ekonomike nuk përmbush
kriteret e kualifikimit në drejtim të dorëzimit të licencës në zbatimin e punimeve kat 3.a
duke rënë ndesh me Kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46, e
53 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenin 74
të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar.
2. Nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion në përmbushje të kritereve të veçanta
kualifikimit në drejtim të dëshmisë së punonjësve të kualifikuar saldatorë duke rënë
ndesh me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46, 53 të ligjit
nr9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
3. Asnjë prej punonjësve të dy anëtarëve të shoqërisë te certifikuar për punime në lartësi
nuk është bojaxhi. Sa më sipër asnjë nga punonjësit e mësipërm nuk përmbush kriteret e
kualifikimit në drejtim të dëshmisë së punonjësve të kualifikuar bojaxhi i certifikuar për
punime në lartësi duke rënë ndesh me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi
dhe nenin 46, 53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar.
4. Subjekti “Ergi” shpk nuk ka dorëzuar Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine
prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat / paisjet qe do te vendosen/ shërbejnë për
kryerjen e punimeve. Kjo bie në kundërshtim me kriteret e vecanta te kualifikimit
dokument tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit nr9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
5.

“Vëllezërit Hysa” shpk nuk ka dorëzuar Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine
prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat / paisjet qe do te vendosen/ shërbjnë për
kryerjen e punimeve. Kjo bie në kundërshtim me kriteret e vecanta te kualifikimit
dokument tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit nr9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin
publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

6. Asnjë prej anëtarëve të bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ka dorëzuar Autorizim
pordhuesi, katalog dhe certifikatën ISO 9001:2008 të prodhuesit të mallrave: Suva,
stuko, grafiato, sistem kapot, bojë hidormat, bojë hidromat fasade, boji vaji . Kjo bie në
kundërshtim me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46,53 të
ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të
Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar.
7. Asnjë prej anëtarëve të bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ka dorëzuar testet
laboratorike për Suva, Stuko, Sistem Kapote në përputhje me Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit. Kjo bie në kundërshtim me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument
tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të
ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”, i ndryshuar.
8. Asnjë prej anëtarëve të BOE nuk ka dorëzuar Autorizim prodhuesi, dhe ISO 13485 për
paisjet mjekësore, kokë krevati, prize special për furnizim O 2 dhe tuba për gazra
mjekësore. Kjo bie në kundërshtim me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument tenderi
dhe nenin 46,53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar
dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik”, i ndryshuar.
9. Ne DST eshte kerkuar qe operatori ekonomik duhet te paraqese “Çertifikatë EN-ISO
3834-2:2006 mbi “Menaxhimin e cilesise ne saldim” lëshuar nga institucionet zyrtare të
akredituar për këtë qëllim”. Operatori ekonomik “Vellezerit Hysa” ka paraqitur
Çertifikatë EN-ISO 3834-2:2005, ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit
document tenderi.
10. Ne DST eshte kerkuar: Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e
punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme: N.S.-19 B Sisteme
kundra
zhurmës për infrastrukturë.
Operatori ekonomik “Ergi” shpk ka ne licencen e shoqerise N.S.-19A Sisteme kundra
zhurmës për infrastrukturë, ne kundershtim me kriteret e vecanta te kualifikimit dokument
tenderi.

BOE “Gjikura” shpk & ”R&T”

shpk

1. Nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ”Gjikuria” shpk & ”R&T” shpk janë dorëzuar

vetëm skedat teknike të firmosura nga prodhuesi Dekoll shpk dhe nuk janë dorëzuar
testet nga laboratorë të akredituar. Konkretisht, duke qenë se shoqëria ”Dekoll” shpk
është subjekt i regjistruar në regjistrat tregëtar shqiptar u krye verifikimi në faqen zyrtare
të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit në cilësinë e organit akrediutes Kombëtar, ku
nga verifikimet e kryera në regjistrin kombëtar të laboratorëve të akredituar nuk rezulton
se shoqëria ”Dekoll” shpk është e akredituar si laborator, ne kundershtim me kriteret e
vecanta te kualifikimit dokument tenderi.
2. Referuar dokumentacionit të dorëzuar nuk është vërtetuar dhe dorëzuar se sistemi kapot
në tërësi përmbush specifikimet e standardit SH: EN 13499, nuk është dorëzuar
Certifikata SSH: EN 13499 për sistemin kapot duke rënë në kundërshtim me kriteret e
vecanta te kualifikimit dokument tenderi.
3. Nga ana e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Gjikuria” shpk & “R&T” shpk është
dorëzuar autorizim prodhuesi nga Medes Srl për anëtarin e BOE “Gjikuria” shpk.
Referuar kontratës së bashkëpunimit nr.2215 repertori dhe nr.1088 koleksioni datë
19/5/2018 me anë të së cilës është krijuar dhe bashkimi i operatorëve ekonomikë,
konstatohet se anëtari i BOE “R & T” shpk ka marrë përsipër furnnizimin edhe me
paisjet “Gazrat Mjekësore”, ndërkohë që shoqëria “R&T” shpk nuk ka dëshmuar se
disponon autorizim prodhuesi për paisjet gazrat mjekësore (tubat e oksigjenit,etj) të
marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit. Kjo bie në kundërshtim me me nenin 74
pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, të ndryshuar.
4. Nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion në lidhje me saldatorët e kualifikuar. Referuar
kontratës së bashkëpunimit nr.2215 repertori dhe nr.1088 koleksioni datë 19/5/2018 me
anë të së cilës është krijuar ehe BOE, konstatohet se anëtari i BOE “R & T” shpk ka
marrë përsipër furnnizimin edhe me paisjet “Gazrat Mjekësore”, ndërkohë që shoqëria
“R&T” shpk nuk ka dëshmuar se disponon në stafin e saj ekspertë saldatorë në përputhje
me kriteret e veçanta të kualifikiit dhe elementëve konkretë të punës së marrë përsipër.
Kjo bie në kundërshtim me me nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.
5. Referuar kontratës së bashkëpunimit nr.2215 repertori dhe nr.1088 koleksioni datë
19/5/2018 me anë të së cilës është krijuar dhe BOE, konstatohet se anëtari i BOE “R &
T” shpk ka marrë përsipër kryerjen e punimeve të ndërtimit në vlerën 9,453,569 ALL,
pjesë e proceseve të punimeve janë edhe materialet e ndërtimit, suva, stuko, grafiato etj,
për të cilat është kërkuar dorëzimi i autorizimit të prodhuesit, ndërkohë që shoqëria
“R&T” shpk nuk ka dorëzuar autorizim prodhuesi për materialet e ndërtimit megjithëse
në elementët konrketë të bashkëpunimit ka marrë përsipër punime të cilat lidhen me to.
Kjo bie në kundërshtim me me nenin 74 pika 3 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.
6. Ne DST eshte kerkuar: Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me
ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme:
Për punimet e përgjithshme të ndërtimit:N.P-12 C Punime të Inxhinierisë së Mjedisit
Për punime speciale ndërtimi: N.S.-19 B Sisteme kundra zhurmës për infrastrukturë
Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk nuk disponon N.P-12 C dhe N.S.-19 B, por

ka

kategorine N.P-12 B dhe N.S.-19 A, ne kundershtim me me kriteret e vecanta te
kualifikimit document tenderi.

Company Riviera 2008 shpk

1. Asnjë nga akritektët e propouar nuk përmbush kriteret e kualifikimit në drejtim të
dorëzimit të certifikimit ÇNA RS ose ekuivalente duke rënë ndesh me kriteret e veçanta
të kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” të ndryshuar
2. Është dorëzuar dokumentacion për 1 saldatorë nga dy të kërkuar, në kundërshtim me
kriteret e veçanta të kualifikimit, dokument tenderi.
3. Nuk është dorëzuar asnjë dokumentacion në lidhje me punonjësit e kualifikuar për
punime në lartësi, rezulton se nuk disponon një punonjës bojaxhi të kualifikuar duke rënë
ndesh me kriteret e veçanta të kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik të ndryshuar” dhe nenin 74 të Vendimit
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar”
4. Nuk ka dorëzuar deklaratën e ofertuesit për modelin kompaninë prodhuese vendin e
prodhimit për mallrat, paisjet që do të vendosen/shërbejnë për kryerjen e punimeve.Kjo
bie ndesh me kriteret e veçanta të kualifikimit dokument tenderi dhe nenin 46,53 të ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik të ndryshuar” dhe nenin 74 të Vendimit
nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar”
5. Nuk ka dorëzuar Autorizim pordhuesi, katalog dhe certifikatën ISO 9001:2008 të
prodhuesit të mallrave: Suva, stuko, grafiato, sistem kapot, bojë hidormat, bojë hidromat
fasade, boji vaji . Kjo bie në kundërshtim me KVK dhe nenin 46,53 të ligjit nr9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar
6. Nuk ka dorëzuar testet laboratorike për Suva, Stuko, Sistem Kapote në përputhje me
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit. Kjo bie në kundërshtim me KVK dhe nenin 46,53 të
ligjit nr9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të
Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i
ndryshuar
7. Nuk ka dorëzuar Autorizim prodhuesi, dhe ISO 13485 për paisjet mjekësore, kokë
krevati, prize special për furnizim O 2 dhe tuba për gazra mjekësore. Kjo bie në
kundërshtim me KVK dhe nenin 46,53 të ligjit nr9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik” të ndryshuar dhe nenin 74 të Vendimit nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.
8. Në DST është kërkuar: Licenca Profesionale e operatorit ekonomik lidhur me
ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme: Për
punime të përgjithshme NP 2 D, Punime Civile dhe Industriale NP 3 D,Rikonstruksion
dhe Mirëmbajtëmabtje godinash civiile dhe industriale, veshje fasade NP 12 C, Punime
të Inxhinierisë së Mjedisit Për punime Speciale Ndërtimi: NS1-B Punime për prishjen e
ndërtimeve , NS2 B Impiante hidrosanitare , kuzhina lavanteri mirëmbajtja e tyre, NS4D Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me material druri,
plastikë, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. NS 9 B Punime
strukuturore Speciale, NS 12 B Impjante teknologjike termike dhe të kondicionimit. NS
19 B Sisteme kundra zhurmës për infrastrukutrë. Operatori ekonomik nuk disponon
kategoritë e kërkuara si më sipër pork a kategoritë: NP 2 C, NP 3 C, NP 12 A, NS 1A NS
2A NS 4 B NS 9A NS 12A NS 19A në kundërshtim me kriteret e veçanta të kualifikimti
dokument tenderi.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë
Bajrami N shpk & Meteo shpk] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
151,816,929.3 ( njeqind e pesedhjete e nje milion e teteqind e gjashtembedhjete mije e nenteqind
e njezete e nente pike tre) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI"
ELBASAN sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 06.06.2018
Ankesa: ka ose jo PO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

BOE “Agri Construction” shpk & “Sireta 2F” shpk ka paraqitur ankese ne date 12.06.2018 dhe
ka marre pergjigje dhe dijeni ne date 14.06.2018.
“Company Riviera 2008” shpk ka paraqitur ankese ne date 13.06.2018 dhe ka marre pergjigje
dhe dijeni ne date 14.06.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORE
Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ

