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Nr____ Prot                                                                            Date ___/____/2016 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

 Nga:  Spitali Rajonal Durrës 

  Lagja nr 8, Rr. “A.Goga”, Durrës 

 

 Per: Shoq.”DELIA IMPEX”  NIPT  K57123001R     

 Adresa:     Shkoder  Gruemire OMARE, Lagjja Omarej, Rruga prapa mbikalimit te Ures se 

 Vrakes, zona kadastrale 2827, nr. pasurie 87/9.  

 

Procedura e prokurimit :                Kërkesë për propozim 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Hidroizolim i Tarracës së Poliklinikës Qendrore  të  

                                                              Spitalit  Rajonal Durrës” 

 

Fondi limit:                                         1’455'324 leke pa TVSH 

                              (një milion e katërqind e pesëdhjetë e pesë mijë e treqind e njëzetë e katër) 

 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  

                                                           

Burimi i financimit: Fondet e FSDKSH  

 

        Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 30.09.2016 

 

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

1. HYSI -2F sh.p.k me  Nipt K72429007E  

Vlera 879,470 pa TVSH ( teteqind e shtatedhjete e nente mije e katerqind e shtatedhjete) 

 

2. DELIA IMPEX shpk me Nipt K57123001R 

Vlera 849,300 lekë pa TVSH ( teteqind e dyzet e nente mije e treqind) 

 

3. UNIVERSAL shpk me Nipt J62903318M 

Vlera 1,126,300 lekë pa TVSH ( nje milion e njeqind e njezet e gjashte mije e treqind) 
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4.SINDER AB shpk me Nipt K01531003W 

Vlera 1,159,450 lekë pa TVSH( nje milion e njeqind e pesedhjete e nente mije e 

katerqind e pesedhjete) 

 

5.SHAMO-CONSTRUCTION shpk me Nipt L01326020F 

Vlera 1,118,100 lekë pa TVSH( nje milion e njeqind e tetembedhjete mije e njeqind) 

 

6.SARK shpk me Nipt K52531415H  

Vlera 1,013,950 lekë pa TVSH ( nje milion e trembedhjete mije e nenteqind e 

pesedhjete) 

 

7.RAJLI NDERTIM shpk me Nipt K71512508E 

Vlera 1,123,040 lekë pa TVSH ( nje milion e njeqind e njezet e tre mije e dyzet) 

 

8.MURATI shpk me Nipt J66702413V 

Vlera 1,111,900 lekë pa TVSH ( nje milion e njeqind e njembedhjete mije e nenteqind) 

 

9.MENI shpk me Nipt J61909018W 

Vlera 1,059,361 lekë pa TVSH( nje milion e pesedhjete e nente mije e treqind e gjashtedhjete 

e nje) 

 

10.KADIA shpk me Nipt J66703117R 

Vlera 973,050 lekë pa TVSH ( nenteqind e shtatedhjete e tre mije e pesedhjete) 

 

11.ERGES MAT shpk me Nipt K17614913O 

Vlera 1,072,200 lekë pa TVSH( nje milion e shtatedhjete e dy mije e dyqind) 

 

12.DOKSANI-G shpk me Nipt L21809501H 

 Vlera 993,990 lekë pa TVSH( nenteqind e nentedhjete e tre mije e nenteqind e 

nentedhjete) 

 

13.CARA shpk me Nipt K07729920F 

Vlera992,100 lekë pa TVSH ( nenteqind e nentedhjete e dy mije e njeqind) 

 

14.BEGA-07 shpk me Nipt K73312401J 

Vlera 1,423,660 lekë pa TVSH ( nje milion e katerqind e njezet e tre mije e gjashteqind e 

gjashtedhjete) 
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15.ARDI shpk me Nipt J62008014G 

Vlera 1,025,834 lekë pa TVSH ( nje milion e njezet e pese mije e teteqind e tridhjete e kater) 

 

16.ALBADI shpk me Nipt J77304720A 

Vlera 1,170,200 lekë pa TVSH ( nje milion e njeqind e shtatedhjete mije e dyqind) 

 

17.ALBKONSTRUKSION shpk me Nipt J62903360G 

Vlera 1,095,230 lekë pa TVSH ( nje milion e nentedhjete e pese mije e dyqind e tridhjete) 

  

18.KONSTRUKSIONE 04 shpk me Nipt K66805002B 

Vlera 983,420 lekë pa TVSH ( nenteqind e tetedhjete e tre mije e katerqind e njezet) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.SARK shpk me Nipt K52531415H  

Vlera 1,013,950 lekë pa TVSH ( nje milion e trembedhjete mije e nenteqind e 

pesedhjete) u skualifikua per mungese dokumentacioni sipas DST( nuk ka paraqitur 

Deklaraten e disponibilitetit te makinerive sipas Shtojces 8) 

 

2.RAJLI NDERTIM shpk me Nipt K71512508E 

Vlera 1,123,040 lekë pa TVSH ( nje milion e njeqind e njezet e tre mije e dyzet) u 

skualifikua u skualifikua per mungese dokumentacioni sipas DST( Nuk ka paraqitur 

kopje te bilanceve te kompanise per 3 vitet e fundit 2013-2014-2015) 

 

3.DOKSANI-G shpk me Nipt L21809501H 

 Vlera 993,990 lekë pa TVSH( nenteqind e nentedhjete e tre mije e nenteqind e 

nentedhjete) u skualifikua per mungese dokumentacioni sipas DST( nuk ka paraqitur 

Deklaraten e disponibilitetit te makinerive sipas Shtojces 8) 

 

4. KONSTRUKSIONE 04 shpk me Nipt K66805002B 

Vlera 1,095,230 lekë pa TVSH ( nje milion e nentedhjete e pese mije e dyqind e tridhjete) u 

skualifikua per gabime aritmetike ne oferten ekonomike, kur shumat absolute te te gjitha 

korigjimeve jane me te larta ose me te uleta se 2% e vleres se ofertes ekonomike te ofruar. 
  

 

 

I.1 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë DELIA IMPEX se oferta 

e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 849,300 lekë pa TVSH ( teteqind e dyzet e 

nente mije e treqind)  është identifikuar si oferta e suksesshme.  
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I.2 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Durrës, L18, Rr.A.Goga, 

Durres sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, dhe  brenda 15 

(pesembedhjete ) ditëve nga dita e marrjes së 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të 

përgjithshme prej 879,470 lekë pa TVSH ( teteqind e shtatedhjete e nente mije e katerqind e 

shtatedhjete), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

 

I.3 Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.10.2016 

 

 

 

Ankesa: Ka  

Ka marrë përgjigje në datë 21.10.2016. 

 

 

 

 

                                                            TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                                                  Z. Alban RAMOHITAJ                        
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