
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[22.11.2019]

Për: 2Z Konstruksion sh.p.k , Fier Roskovec Strum Fshati Suke i siperm, Nr 2, Rruga Strum -
Suke, Km 3, Lagjja Zoga.

Procedura e prokurimit: “Rikonstruksion i godines se administrates per nevoja te Spitalit
Rajonal Vlore”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41569-10-30-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: 7,800,000(shtatemilion e teteqind mije )leke pa TVSH

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.2Z Konstruksion shpk J63229466K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7,700,000(shtatemilion e shtateqind mije )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

2.Colombo shpk J82916489E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 7,276,975(shtatemilion e dyqind e shtatedhjete e gjashte mije e nenteqind e shtatedhjete
e pese )leke pa TVSH

(me numra dhe fjalë)

3.Elda-VL K67106202W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Colombo shpk J82916489E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Inxhinieri i materialeve nuk figuron ne listepagesat e 6 muajve te fundit te kerkuar sipas
pikes 5/b te kritereve te vecanta ne DST.

2. Drejtuesi teknik Ing.Vasil Kosta nuk eshte i certifikuar sipas modulit 2 “Standartet per
sigurimin e cilesise se produkteve te ndertimit kerkuar sipas pikes 5/a-2 kritereve te



vecanta
3. Akreditimi i certifikatave ISO nuk eshte ne gjuhen shqipe dhe nuk eshte leshuar nga

Drejtoria e pergjithshme e Akreditimit sipas pikes 13 te kritereve te vecanta ne DST.
4. Fatura tatimore nr.846 e cila permban pajisjet :cizme ,lopata.vidator ,makineri prerese

metali,makineri shpuese metali si dhe kuti te ndihmes se shpejte eshte prere ne daten
09.11.2019 pas shpalljes se procedures e cila bie ndesh ne piken 10 te kriterev te vecanta
ne DST.

5. Nuk eshte i pajisur me vertetim nga AK qe konfirmon kryerjen e vizites ne objektin e
prokurimit kerkuar sipas pikes 14 te kritereve te vecanta ne DST.

6. OE refuzoi kryerjen e vizites nga KVO per verifikim te mjeteve te kerkuara nga DST
sipas pikes 15 te kritereve te vecanta ne DST.

2.Elda-VL K67106202W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka paraqitur asnje dokument qe ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë 2Z Konstruksion ,J63229466K Fier
Roskovec Strum Fshati Suke i siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7,700,000(shtatemilion e shtateqind mije
)leke pa TVSH pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Vlorë, Lagjja “Partizani” Vlore,,
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, 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 13.11.2019

Ankesa: ka ose jo_NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

BRUNILDA MERSINI
DREJTORE

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR


