SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS
Shtojca 16
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data: 23.03.2021]
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik:
1.
2.

Shoqëria “ALGES KONSTRUKSION” Shpk me adresë: Ish SMT, rruga nacionale GjirokasterKakavije, godina 1 kateshe, nr. pasurie 24/36, ZK 8543, Gjirokastër, dhe
Shoqëria “4 A-M” Shpk me adresë: Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-rë,
Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur Punë me objekt: "Realizim punimesh për rikostruksionin e
ambjenteve (Godina tre katëshe e Sëmundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT, e ndarë në dy
lote": Loti 2: “Ndërtimi i Depos së Ujit të SUT”__ REF-85061-01-28-2021
Fondi limit për Lotin 2: 42,841,723.9 (dyzetë e dy milion e tetëqindë e dyzetë e një mijë e shtatëqindë e
njëzetë e tre pikë nëntë) Lekë pa TVSH.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Realizim punimesh për rikostruksionin e ambjenteve (Godina tre
katëshe e Sëmundjeve të brëndeshme dhe depo e ujit) në SUT, e ndarë në dy lote": Loti 2: “Ndërtimi
i Depos së Ujit të SUT”__ REF-85061-01-28-2021
Fondi limit për Lotin 2: 42,841,723.9 (dyzetë e dy milion e tetëqindë e dyzetë e një mijë e shtatëqindë e
njëzetë e tre pikë nëntë) Lekë pa TVSH.
Publikime të mëparshme (jo) Buletini i Njoftimeve Publike []
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët (Shumatorja e cmimit për njësi) X oferta ekonomikisht më e
favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik:
Shoqëria “ALGES KONSTRUKSION” Shpk, numri i NIPT-it:
L92621601H
Shoqëria “4 A-M” Shpk,
numri i NIPT-it:
K92005016L
Vlera totale e ofertuar: 42,281,061.72 (dyzetë e dy milion e dyqindë e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëdhjetë
një pikë shtatëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH,
Vlera totale e ofertuar: 49,387,274.06 (dyzetë e nëntë milion e treqindë e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqindë e
shtatëdhjetë e katër pikë zero gjashtë) Lekë me TVSH.

Adresa: Rruga “Lord Bajron“ Laprakë, Tirana, Albania. Tel: +355 4 2357 - 356 spitalitraumes@shendetesia.gov.al

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
***
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik:
1. Shoqërinë “ALGES KONSTRUKSION” Shpk, me numr NIPT-i: L92621601H, me adresë: Ish
SMT, rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije, godina 1 kateshe, nr. pasurie 24/36, ZK 8543,
Gjirakoastër,
dhe
2. Shoqërinë “4 A-M” Shpk, me numr i NIPT-i: K92005016L, me adresë: Rruga Artan Lenja Pallati i 4
A-M, Apartamenti A1, kati i I-rë, Tiranë, se oferta e paraqitur në vlerën totale:
- 42,281,061.72 (dyzetë e dy milion e dyqindë e tetëdhjetë e një mijë e gjashtëdhjetë një pikë
shtatëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH, si dhe
- 49,387,274.06 (dyzetë e nëntë milion e treqindë e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqindë e shtatëdhjetë e
katër pikë zero gjashtë) Lekë me TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord Bajron”,
Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 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 12.03.2021.
Ankesa: ka ose jo:

JO
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