Shtojca 16

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data 17.03.2021]
Për: [Bashkim operatoreve ekonomike METEO & Shendelli shpk nipt L26310801C & K07924803N
Elbasan Pishaj CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona
kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines. Gramsh.
Procedura e prokurimit: Tender i hapur”pune.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81931-12-14-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:[Rikonstruksion i godines se spitalit Prrenjas Librazhd dhe
kohëzgjatja e kontratës 4 muaj ]
Publikime të mëparshme(nëse zbatohet)Buletini i Njoftimeve Publike [Data 21.12.2020][Numri 122]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. [BOE METEO & Shendelli shpk
L26310801C & K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera24.685.817(njezetekatermilionegjashteqindetetedhjetepesemijeeteteqindeshtatembedhjete) lekë
pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
2. MIDEA ALBANIA shpk
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera 0 (zero) lek pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
3. ELDA-VL shpk
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera 0 (zero) lek pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
4. RAFIN COMPANY shpk
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera 0 (zero) lek pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

K0151004R
numri i NIPT-it

5 SHTATOR 90 shpk
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera 0 (zero) lek pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. MIDEA ALBANIA shpk
Emri i plotë i shoqërisë

K51806014S
numri i NIPT-it

2. ELDA-VL shpk

K67106202W

K67106202W
numri i NIPT-it

L52125110A
numri i NIPT-it

K0151004R
numri i NIPT-it

Emri i plotë i shoqërisë
3. RAFIN COMPANY shpk
Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it
L52125110A
numri i NIPT-it

4. SHTATOR 90 shpk
K51806014S
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1.MIDEA ALBANIA shpk nipt K0151004R Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e
Kavajes, prane Ish-Kombinatit "Misto Mame", Zona Kadastrale 8240, Nr Pasurie 5/108-ND (ne
perdorim 100 m2). Ka dorezuar ne SPE vetem Ekstrat i thjeshte te QKB.nuk ka dorezuar
dokumentacion kualifikues dhe oferte ekonomike
2.ELDA-VL shpk nipt K67106202W. Vlore Vlore VLORE Lagjja 10 korriku,Rruga Pelivan Leskaj,
Sheshi i Zhvillimit ne Truallin me Nr.Pasurie 19/223, Zona Kadastrale Nr.8602.Ka dorezuar ne SPE
vetem Formulari ofertes ekonomike pa cmim pa vlere nuk ka dorezuar dokumentacion kualifikues.
3.RAFIN COMPANY shpk nipt L52125110A. Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr. 5, rruga
"Gjik Kuqali", godinë banimi 6-8 kate dhe 2 kate nëntokë, kati 1, apartamenti nr.4, seksioni 2, pallati
"C & S".Nuk ka hedhur ne SPE dokumentacion kualifikues dhe oferte ekonomike.
4.SHTATOR 90 shpk nipt K51806014S Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga
Shyqyri Berxolli, Nr.Pasurie 5/96, Zona Kadastrale 8380, kantier ndertimi.Nuk ka hedhur ne SPE
dokumentacion kualifikues dhe oferte ekonomike.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Bashkimin e operatoreve
ekonomike METEO & Shendelli shpk nipt L26310801C & K07924803N Elbasan
Pishaj CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona
kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines. & Fier Fier FIER Lagjja"Kastrioti",rruga"Andon
Profka",2 kullat Fier
] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [24.685.817
(njezetekatermilionegjashteqindetetedhjetepesemijeeteteqindeshtatembedhjete)lekë pa TVSH]/pikët
totale të marra ]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [[Drejtorise te Sherbimit Spitalor Librazhd me adrese
Rruga “Jakup Biçaku “ Librazhd ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 20 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 [-------------], 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 08.03.2021
Ankesa: ka ose jo Ka patur ankese per modifikimin e DST me daten 16.12.2020 nga operatoreve
ekonomike SHTATOR 90.
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 22.12.2020 nga AK dhe me daten 09.02.2021 nga KPP me
vendimin nr.37/3/2021 datē 09.02.2021.dhe me daten 11.02.2021 AK modifikoje DST.
TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTUAL
DREJTORI
Bledar Hima
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