REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
SPITALI RAJONAL SHKODËR
Lagja « Skenderbeg »,

Shkoder,

Albania.

Nr.__________Prot

Tel /Fax +355 222 4 72 89.

E-mail

sr_sh@hotmail.com

Shkodër, datë _____/____/2016

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[31.10.2016]
Për: [GJIKURIA sh.p.k]
Procedura e prokurimit: Procedure e hapur.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksioni i ambienteve të reanimacionit të Spitalit
Shkodër, kohezgjatja e kontrates 4 muaj]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike [15.08.2016][Numri 32 ]
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. AURORA KONSTRUKSION sh.p.k
nr.NIPT: K02017003I
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 22 865 399 (njezet e dy milion e teteqind e gjashtedhjete e pese mije e treqind e
nentedhjete e nente) leke pa tvsh.
(me numra dhe fjalë)
2. KONSTRUKSION 04 sh.p.k
nr.NIPT: K66805002B
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 0 (nuk ka paraqitur asnje formular oferte) leke pa tvsh.
(me numra dhe fjalë)
3.

Bashkim operatoresh
ALB – KONSTRUKSION shpk
Dhe DELIA IMPEX shpk
Emri i plotë i shoqërisë

nr.NIPT: J76705049N
nr.NIPT: K57123001R
numri i NIPT-it

Vlera 26 092 544 (njezet e gjashte milion e nentedhjete e dy mije e peseqind e dyzet e kater )
lek pa tvsh.
(me numra dhe fjalë)
4. GJIKURIA sh.p.k
nr.NIPT: J62903456H
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 27 372 487 (njezet e shtate milion e treqind e shtatedhjete e dy mije e katerqind e
tetedhjete e shtate ) leke pa tvsh.
(me numra dhe fjalë)
5. KACDEDJA sh.p.k
nr.NIPT: K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 24 500 519 (njezet e kater milion e peseqind mije e peseqind e nentembedhjete ) leke pa
tvsh.
(me numra dhe fjalë)
6. NIKA sh.p.k
nr.NIPT: J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 26 426 346 (njezet e gjashte milion e katerqind e njezet e gjashte mije e treqind e dyzet e
gjashte ) leke pa tvsh.
(me numra dhe fjalë)
Etj.____________________________
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. AURORA KONSTRUKSION

sh.p.k

nr.NIPT: K02017003I

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ploteson kushtin e numrit te punonjesve te kerkuar sipas D te DST:
Nuk ploteson kushtin e autorizimit nga prodhuesi ose distributori per pajisjet e kerkuara sipas
DST.
Nuk ploteson kushtin e punes se ngjashme sipas pikes 2.3 te DST Mungojne: Formular
Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojces nr.8 dhe Akt Kolaudimi
Nuk ploteson kushtin qe Operatori ekonomik e disponimit te mjeteve dhe paisjeve te nevojshme
teknike per realizimin e kontrates.
2. KONSTRUKSION 04 sh.p.k
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

nr.NIPT: K66805002B

Mungese e theksuar dokumentacioni. Ka paraqitur vetem Ekstraktin historik te QKB
3.

Bashkim operatoresh
ALB – KONSTRUKSION shpk
Dhe DELIA IMPEX shpk
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

nr.NIPT: J76705049N
nr.NIPT: K57123001R

Nuk ploteson kushtin e pikes J te DST. Mungojne autorizimet nga prodhuesi ose distributor qe
garanton furnizimin dhe instalimin e pajisjeve te perzgjedhura. Gjithashtu mungon deklarata per
modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat e paisjet qe do te vendosen ne
objekt.
Nuk ploteson kushtin qe Operatori Ekonomik duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve
për zbatimin e kontratës, për periudhën Janar –Qershor 2016 mesatarisht 39 punonjës në muaj.
Nuk ploteson kushtin e stafit teknik per inxhinieret e kerkuar.
Nuk ploteson kushtin sipas pikes D te DST per punonjesit e kualifikuar elektricist dhe
mekanike.Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se katalogeve sipas kerkesave te DST. Kataloget e
paraqitur jane te pamarkuar, specifikimet teknike jane te paperkthyera dhe noterizuara.
4. KACDEDJA sh.p.k
nr.NIPT: K51712017A
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ploteson kushtin sipas pikes E qe Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet
e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.
Nuk ploteson kushtin sipas pikes J te DST .Mungon deklarata nga ana e ofertuesit dhe
autorizimet per pajisjet sipas kritereve te vendosura.
Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se katalogeve te markuar dhe te perkthyer sic eshte kerkuar.

5. NIKA sh.p.k
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

nr.NIPT: J76705047U

Nuk ploteson kushtin sipas pikes J te DST. Nuk eshte prezantuar deklarata nga ana e ofertuesit
per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit per mallrat e paisjet qe do te
vendosen ne objekt.
Kataloget per disa nga pajisjet nuk jane perkthyer dhe markuar ashtu sic eshte kerkuar ne DST .
Nuk ploteson kushtin sipas pikes A per inxhinieret e kerkuar ne stafin e ofertuesit.
Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se nje deklarate te leshuar nga Administratori i shoqerise ku te
deklaroje emrat e Drejtuesit teknik te punimeve dhe stafit teknik do te angazhohen ne objekt, per
zbatimin e punimeve sipas grafikut te punimeve dhe deri ne dorezimin(kolaudimin e punimeve).
Nuk ploteson kushtin e punonjesve te kualifikuar pjese e stafit te ofertuesit per elektricist dhe
mekanik.
Nuk ploteson kushtin e paraqitjes se katalogeve te markuar, te perkthyer dhe noterizuar ne pjesen
e specifikimeve teknike.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GJIKURIA sh.p.k
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 27 372 487 (njezet e shtate milion e
treqind e shtatedhjete e dy mije e katerqind e tetedhjete e shtate ) lek pa t.v.sh.
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Rajonal Shkoder ] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 pese ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, meqenese
nuk ka nje ofertues tjeter te kualifikuar , procedura do te anullohet 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 09/09/2016.
Ankesa: po
1. Nga ofertuesi ALB – KONSTRUKSION sh.p.k
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 19.09.2016 nga Autoriteti Kontraktor
2. Nga ofertuesi NIKA sh.p.k
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 19.09.2016 nga Autoriteti Kontraktor, dhe me Vendimin e
KPP te dates 12.10.2016

Kryetar i Autoritetit Kontraktor
Perparim ÇELA

