FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT
[14.01.2021]
Për: [COLOMBO SHPK Fier, Lagjja Kryengritja e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67]
***
Procedura e prokurimit: E HAPUR
Numri i referencës së procedurës/lotit:REF -78483-11-12-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE URGJENCES NE
SPITALIN E LUSHNJES ]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme: çmimi më i ulët X
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [RIKONSTRUKSIONI I GODINES SE URGJENCES NE
SPITALIN E LUSHNJES ]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:
1COLOMBO SHPK
J82916489E
Vlere e kontrates eshte 16 633 736( gjashtembedhjet miljon e gjashteqinde e tridhjet e tre mije e
shateqinde e tridhjet e gjashte) leke pa tvsh
2 BOSHNJAKU. B
K72627402H
Vlera e kontrates 14 011 493 ( katermbedhjet miljon e njenjembedhjet mije e katerqinde e
nentedhjett e tre)leke pa tvsh
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
2. BOSHNJAKU. B
K72627402H
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1.

Operatori Ekonomik ka nje punësim mesatar me te vogel se 85 punonjës për periudhën Janar
2020
–
Shtator
2020
kerkuar
ne
DST
.
2. Operatori Ekonomik në stafin e tij drejtues ka nje akitekt dhe nje ing.ndertimi me pak se sa
eshte
kerkuar
ne
DST
.
3. Operatori Ekonomik ne stafin teknik per kryerjen e punimeve ka numer me te vogel
punonjesish nga sa eshte kerkuar ne DST si dhe per punonjesit qe ka paraqitur I mungon
diplomë/ certificate te arsimit profesional dhe librezë pune dhe ka paraqitur vetem
deshmikualifikimi
leshuar
nga
Inspektoriati
Shtetëror
Teknikdhe
Industrial.

4. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur me Licence lidhur me ndikimin në mjedis Kodi III.2.B,
Grumbullim
transportim
I
mbetjeve
urbane
dhe
inerte.
5. Operatori Ekonomik nemakinerit dhe pajisjet qe duhet te paraqiste I mungojne deflektometer
dhe
gazogjen
.
6. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta per laborator per kryerjen e testimeve dhe
inspektimeve
te
ndryshme
te
materialeve
te
ndertimit
.
7. Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumenta per Autorizim nga Ministria e Shendetesise
dhe Mbrotjes Sociale per tregetimin me shumice e pajisjeve mjekesore ne Republiken e
Shqiperise
.
8. Operatori Ekonomik nuk eshte paraqitur per te marre njohje me objektin sipas kerkeses se AK
shprehur ne DST .
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [COLOMBO SHPK Fier, Lagjja
Kryengritja e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67] se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [16.633.736,( gjashtembedhjet miljon e gjashteqinde e tridhjet e tre mije e
shateqinde e tridhjet e gjashte) leke pa tvsh]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e spitali “Ihsan Cabej” Lushnje Lagja
Xhevdet Nepravishtas Lushnje REF -78483-11-12-2020] sigurimine kontratës, siç parashikohet
në dokumentat e tenderit,brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimittë 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 06.01.2021
Ankesa: ka ose jo SKA
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë SKA

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR]

