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UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr. _________ prot. Tiranë, më ___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “ 2 N ”sh.p.k NUIS L31615017L

PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedures: REF-34050-08-21-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Rikonstruksioni i taracës së godinës së paraklinikut dhe

bodrumeve të godinës së dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë”

Publikime të mëparshme: Nuk ka.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X,

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “2N”sh.p.k NUIS L31615017L

Vlera: 12 789 616 (dymbëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e

gjashtëmbëdhjetë) Lekë pa Tvsh,

2. Bashkimit të operatorëve ekonomik “Karl Gega Konstruksion”sh.p.k NUIS

J66703076W dhe “B.M Konstruksion“ NUIS J66703048R.

Vlera: 13 757 308.3 (trembëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e treqind e

tetë pikë tre), Lekë pa Tvsh

3. Bashkimit të operatorëve ekonomik “6D PLAN”sh.p.k NUIS L62717405H dhe

“2Z KONSTRUKSION’ NUIS J63229466K

Vlera: 12 283 886(dymbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mije e tetëqind e

tetëdhjetë e gjashtë), lekë pa tvsh

4. “AD STAR”sh.p.k NUIS J69102207W

Vlera: 15 252 229.96 (pesëmbëdhjetë milion e dyqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e

njëzet e nëtë pikë njëzet e gjashtë)Lekë pa Tvsh.

5. “ALB TIEFBAU” NUIS J66703049C

Vlera: 14 431 454 (katërmbëdhjetë milion e katërqind e tridhjetë e një mijë e katërqind e

pesëdhjetë e katër ), Lekë pa Tvsh.

6. “ANTE GROUP” NUIS J62904100D

Vlera: 12 501 779.50 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e

nëntë pikë pesëdhjetë)Lekë pa Tvsh.
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7. “AURORA KONSTRUKSION” NUIS K02017003I

Vlera: 15 496 484 (pesëmbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e egjashtë mijë e

katërqind e tetëdhjetë e katër), Lekë pa Tvsh.

8. “COLOMBO” NUIS J82916489E

Vlera: 13 081 250 (trembëdhjetë milion e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e pesëdhjetë)

Lekë pa Tvsh.

9. Bashkimit të operatorëve ekonomik “JOGI” NUIS J63229478K & “SPEKTRI”

NUIS J62903555F.

Vlera: 13 307 228 (trembëdhjetë milion e treqind e shtatë mijë e dyqind e njëzetë e tetë),

Lekë pa Tvsh.

10. “KACDEDJA” NUIS K51712017A

Vlera: 13 111 837 (trembëdhjetë milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e

tridhjetë e shtatë) Lekë pa Tvsh.

11. “LEON KONSTRUKSION” NUIS K71820009I

Vlera: 13 117 888.42 (trembëdhjetë milion e njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e teteqind e

tetdhjetë e tetë pikë dyzetë e dy)Lekë pa Tvsh,

12. Bashkim operatorësh, “SENKA” sh.p.k NUIS J94808405Q &”MANE/S”sh.p.k NUIS

J64103865K

Vlera: 13 674 277.2 (trembëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e

dyqind e shtatëdhjetë e shtatë pikë dy) Lekë pa Tvsh

13. “VIANTE KONSTRUKSION “ NUIS K47103804L

Vlera:13 119 806 (trembëdhjetë milion e njëqind e nëntëmëbdhjetë mijë e tetëqind e

gjashtë) Lekë pa Tvsh.

14. “ELDA VL” NUIS K67106202W

Vlera:(nuk ka paraqitur ofertë ekonomike)

Janë skualifikuar ofertuesit si mëposhtë: 17.12.2019

1. Bashkimit të operatorëve ekonomik “6D PLAN”sh.p.k NUIS L62717405H dhe

“2Z KONSTRUKSION’ NUIS J63229466K

2. “ANTE GROUP” NUIS J62904100D

3. “KACDEDJA” NUIS K51712017A

4. “ELDA VL” NUIS K67106202W

Arsyet e skualifikimit përkatësisht:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomik “6DPLAN”sh.p.k dhe “2Z KONSTRUKSION’ me

ofertë ekonomike 12 283 886(dymbëdhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë e tre mije e tetëqind

e tetëdhjetë e gjashtë), lekë pa tvsh, nuk kualifikohet sepse: Operatori ekonomik 6D Plan nuk

http://www.umed.edu.al
mailto:info@umed.edu.al


Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 – Tiranë, www.umed.edu.al,
info@umed.edu.al

Faqe | 3

ka licencën e kërkuar sipas dokumentave Standarte të Tenderit përsa i përket licencës së

restauratorit, konkretisht pika 2.3.3 kapaciteti teknik, shtojca 12 kriteret e vecanta të

kualifikimit.

- Operatori ekonomik ”6 D Plan” nuk ka plotësuar pikën 2.3.8 kriteret e vecanta të
kualifikimit shtojca 12 pasi ka paraqitur diplome, librezë pune, kontrratën por nuk ka
paraqitur urdhërin e mjekut të kërkuara në Dokumentet Standarte të tenderit.

- Analiza e cmimeve mungojnë artikujt eshtë e paplotë ka vetëm 16 emërtime.

2. Operatori ekonomik “ANTE GROUP” me NUIS J62904100D dhe me ofertë ekonomike

12 501 779.50 (dymbëdhjetë milion e pesëqind e një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë

pikë pesëdhjetë)Lekë pa Tvsh, nuk kulaifikohet sepse:

- mungon analiza e cmimeve.

3. Operatori ekonomik “KACDEDJA”, me NUIS K51712017A dhe me ofertë ekonomike

13 111 837 (trembëdhjetë milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e

shtatë) Lekë pa Tvsh, nuk kualifikohet sepse:

- Nuk ka plotësuar pikën 2.3.3 kapaciteti teknik kriteret e vecanta kualifikimit shtojca 12 ,
nuk ka paraqitur licencën Zbatim për punimet e restaurimit në monumentet e
arkitekturës” për shoqëri ndërtimi, sipas kategorisë së kërkuara në DST.

4. Operatori ekonomik “ELDA VL” me Nuis K67106202W , nuk kualifikohet sepse:

- Nuk ka sjellë ofertë ekonomike si dhe nuk ka plotësuar asnjë kriter sipas

Dokumentave Standarte të Tenderit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “2N”sh.p.k me NUIS
L31615017L me adresë PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia",
Pallati Nr.2, Kati i Pare, me vlerë të përgjithshme prej, 12 789 616 (dymbëdhjetë milion e
shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë pa Tvsh, është
identifikuar si oferta më e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë “Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, me adresë
“Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat
e tenderit, brenda 5 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 (në rast se ka), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën

Ankesa: Ka pasur, ka marrë përgjigje nga AK, si dhe me vendim Komisioni i Prokurimit

Publik nr.34/1., datë 21.01.2020.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Andi MAHILA

Punoi dhe konceptoi: E.Demiraj
Pranoi: L.Kokona
Data e dorëzimit në protokoll: ___.___.2020
Numri i kopjeve: 3 (tre)
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