MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 34/ 7 Prot.

Peshkopi,me 28.12.2018

Lenda: Njoftim Fituesi.
Nga:

Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per:

Arben Cela – Drejtues Ligjor i “Vllaznia Ndertim IS” shpk Burrel.

Procedura e Prokurimit: " Ndertim linje ujesjellesi per furnizimin me uje te Spitalit Rajonal
Diber ".
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96700-12-04-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndertim linje ujesjellesi per furnizimin me uje te Spitalit
Rajonal Diber“ sipas percaktimeve te bera ne preventivin e punimeve .
Fondi limit: 2.600.320 (Dy milione e gjashteqind mije e treqind e njezete) leke pa TVSH.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [10/12/2018] [48]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 
Burimi i Financimit :

Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit:

17.12.2018 ora 10.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1.
NDREGJONI shpk me drejtues “Xhetan Ndregjoni” me NIPT K31329048I nuk i
ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1.680,710 (Nje milione e
gjashteqind e tetedhjete mije e shtateqind e dhjete)leke pa TVSH.
2.
Vllaznia Ndertim IS shpk me drejtues Ligjor “Arben Cela ” me NIPT K77524909Q i
ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 2.568.740 (Dy milione e
peseqind e gjashtedhjete e tete mije e shtate qind e dyzete) leke pa TVSH.

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. NDREGJONI shpk me drejtues “Xhetan Ndregjoni nuk i ploteson kriteret e kualifikimit
pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem ;
- -O.E. ka deklaruar Kamionet me targa AA774Ts,TR 3751K dhe AA506DD te pa angazhuar ne
kontrate tjeter nderkohe qe keto makineri jane te angazhuara ne kontratat qe subjekti ka deklaruar
pas verifikimeve te te ciles rezulton te kete perfunduar vetem 56% te punimeve sipas njoftimeve te
bera nga vete subjekti dhe situacionit te paraqitur.
- O.E. ka deklaruar si Drejtues teknik te zbatimit te punimeve ing Fitim Doda i cili eshte po ashtu i

angazhuar ne projekte te tjera te cilat pas verifikimeve rezultojne te perfunduara ne masen 56%.
- O.E. rezulton e pasakte shtojca nr 10 mbi disponueshmerine e makinerive dhe shtojca mbi
disponueshmerine e stafit teknik./-O.E. ka deklaruar Kamionet me targa AA774Ts,TR 3751K dhe
AA506DD te pa angazhuar ne kontrate tjeter nderkohe qe keto makineri jane te angazhuara ne
kontratat qe subjekti ka deklaruar pas verifikimeve te te ciles rezulton te kete perfunduar vetem
56% te punimeve sipas njoftimeve te bera nga vete subjekti dhe situacionit te paraqitur.
- O.E. ka deklaruar si Drejtues teknik te zbatimit te punimeve ing Fitim Doda i cili eshte po ashtu i
angazhuar ne projekte te tjera te cilat pas verifikimeve rezultojne te perfunduara ne masen 56%.
- O.E. rezulton e pasakte shtojca nr 10 mbi disponueshmerine e makinerive dhe shtojca mbi
disponueshmerine e stafit teknik./-O.E. ka deklaruar Kamionet me targa AA774Ts,TR 3751K dhe
AA506DD te pa angazhuar ne kontrate tjeter nderkohe qe keto makineri jane te angazhuara ne
kontratat qe subjekti ka deklaruar pas verifikimeve te te ciles rezulton te kete perfunduar vetem
56% te punimeve sipas njoftimeve te bera nga vete subjekti dhe situacionit te paraqitur.
- O.E. ka deklaruar si Drejtues teknik te zbatimit te punimeve ing Fitim Doda i cili eshte po ashtu i
angazhuar ne projekte te tjera te cilat pas verifikimeve rezultojne te perfunduara ne masen 56%.
- O.E. rezulton e pasakte shtojca nr 10 mbi disponueshmerine e makinerive dhe shtojca mbi
disponueshmerine e stafit teknik.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Vllaznia Ndertim IS shpk me drejtues
Ligjor “Arben Cela ” me NIPT K77524909Q
,Burrel , se oferta e paraqitur, me vlere
3,082,488 (Tre milione e tetedhjete e dy mije e katerqind e tetedhjete e tete)leke pa TVSH është
identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DSR Diber kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 20.12.2018
Ankesa : Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
ARTAN BITRI

