
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 31/ 7 Prot. Peshkopi,me 08.04.2019

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: Bekim Torba – Drejtues Ligjor i “RADIKA” shpk Peshkopi.

Procedura e Prokurimit: ”Rehabilitim i godines se Maternitetit dhe ndertim trau elektrik te
Spitalit Rajonal Peshkopi ".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-99595-12-17-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rehabilitim i godines se Maternitetit dhe ndertim trau elektrik
te Spitalit Rajonal Peshkopi sipas percaktimeve te bera ne preventivin e punimeve .

Fondi limit: 2,082,724 (Dy milione e tetedhjete dy mije e dy shtateqind e njezete e kater)leke pa
tvsh.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [] []

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: 28.12.2018 ora 10.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Radika shpk me drejtues “Bekim Torba” me NIPT J77304705D nuk i ploteson

kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,656,841 (Nje milione e gjashteqind e

pesedhjete e gjashte mije e teteqind e dyzete e nje)leke pa TVSH.

2. Ndertimi shpk me drejtues Ligjor “Luan Balli ” me NIPT K11325002C i ploteson

kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,673,904 (Nje milione e gjashteqind e

shtatedhjete e tre mije e nente qind e kater) leke pa TVSH.

3. ELDA-VL shpk me drejtues““Arjan Hoxhaj” me NIPT ; K67106202W nuk i ploteson

kriteret e e kualifikimit dhe nuk ka paraqitur fare oferte por ka paraqitur vetem nje ekstrakt QKB.

4. 2 Z Konstruksion shpk me drejtues Ligjor “Zani Zoga” me NIPT J63229466K i

ploteson kriteret e e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,849,000 (Nje milione e

teteqind e dyzete e nente mije ) leke pa TVSH

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:



1. RADIKA shpk me drejtues Ligjor “Bekim Torba” nuk i ploteson kriteret e

kualifikimit pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem ;

Sipas germes b te pikes 2.3 te Kapacitetit Teknik te DST-ve

Punë të ngjashme deri ne nje kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku

gjatë tri viteve të fundit të aktivitetit të operatorit, është jo më e madhe se dyfishi i vleres limit te

kontrates qe prokurohet:

 Formularin e Vleresimit;

 Kontratën e sipërmarrjes;

 Situacionin përfundimtar;

 Faturat Tatimore per çdo situacion;

 Aktin e kolaudimit;

 Aktin e marrjes ne dorezim;

 Subjekti nuk ka paraqitur pune te ngjashem per zerat sipas preventivit per punimet

“Ndertim trau elektrik “ ne nje vlere sa 2-fishi i kontrates dhe nuk ka paraqitur as

Formularin e Vleresimit,Situacionin përfundimtar,Aktin e kolaudimit dhe Aktin e marrjes ne

dorezim, per kontratn e ngjashme per keto zera por ka paraqitur vetem nje kontrate dhe nje

fature tatimore pa asnje ze punimesh te ngjashme.

 Sipas germes a te pikes 7 te Kapacitetit Teknik te DST-ve

Subjekti nuk ka paraqitur

Kamion Autovinc kapaciteti mbajtës 3.5 ton Cope 1 Pronësi ose me qera

Ndersa kamioni i paraqitur me targe AA104 LD edhe pse ne kontrate e qirase shkruhet shkruhet

Kamion autovinc, kamioni i paraqitur sipas fotove nuk rezulton kamion vinc ne asnje nga

dokumentet e meposhteme: leje qarkullimi, çertifikaten e kontrollit teknik, policen e sigurimit

vjetor dhe ne foto.

2. ELDA-VL shpk me drejtues““Arjan Hoxhaj” nuk i ploteson kriteret e e kualifikimit dhe

nuk ka paraqitur fare oferte dhe asnje dokument tjeter sipas DST-ve.

Sa me siper Komisioni i Vleresimit te ofertave vlereson se per proceduren “Rehabilitim i godines

se Maternitetit dhe ndertim trau elektrik te Spitalit Rajonal Peshkopi ” liston ne vend te pare

dhe si fitues te procedures “Luan Balli ” me NIPT K11325002C i ploteson kriteret e e

kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,673,904 (Nje milione e gjashteqind e shtatedhjete

e tre mije e nente qind e kater) leke pa TVSH.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 11.03.2019

Ankesa : Pas fazes se vleresimit te ofertave me date 15/03/2019 O.E. “Radika “shpk ka paraqitur
ankese prane AK ne lidhje me procesin e vleresimit. Ak ne momentin e mberritjes se ankese ka
ngarkuar Komisionin e Shqyrtimit te Ankesave me trajtimin e ankeses se O.E. “Radika “shpk . Me
date 26/03/2019 AK ka vendosur te pranoje ankesen e O.E. ankimues duke e kualifikuar ate dhe
duke shpallur fitues oferten e O.E. “ Radika “ shpk me drejtues “Bekim Torba” me NIPT
J77304705D nuk i ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 1,656,841



(Nje milione e gjashteqind e pesedhjete e gjashte mije e teteqind e dyzete e nje)leke pa TVSH.
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 ri i klasifikimit eshte bere me date 26/03/2019.

Nga data 26/03/2019 deri me sot prane AK nuk ka mberritur asnje ankese ne lidhje me procesin e
ri te vleresimit.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTAN BITRI


