SPITALI RAJONALFIER
Nr. _______Prot.

Fier,me ____/____/2016
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
01.12.2016

Për:Bashkimin e Operatoreve Ekonomik “Beton E G” shpkFier dhe “Boshnjaku B” shpkFier
perfaqesuar nga “Beton E G” shpkFier me adrese Portez, Fshati Mbyet, rruga Fier – Patos,
km-3, zona kadastrale me nr-3031, nr.pasuerie 283/5 kantier ndertimi pas karburantit Jet OIL
perballe varrezave te qytetit.
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (elektronik)
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i sherbimit te pranim - urgjences” me fond
limit : 8 602 636 (tete milion e gjashteqind e dy mije e gjashteqind e tridhjete e gjashte) leke pa
T.V.SH, me burim financimi te ardhurat dytesore dhe donacion i Reiffeisen Bank

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publikedate 14.11.2016 numer 45
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë bashkimi i operatoreve me vlerat përkatëse të
ofruara:
1.“Beton E G” shpkFier
numri i NIPT-it K62623401B
“Boshnjaku B” Fier numri i NIPT-itK72627402H
Vlera8 539 818(tete milion e peseqind e tridhjete e nente mije e teteqind e tetembedhjete) lek pa
T.V.SH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
S’KA
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e Operatoreve Ekonomik
“Beton E G” shpkFier dhe “Boshnjaku B” shpkFier perfaqesuar nga “Beton E G” shpkFier
me adrese Portez, Fshati Mbyet, rruga Fier – Patos, km-3, zona kadastrale me nr-3031,
nr.pasuerie 283/5 kantier ndertimi pas karburantit Jet OIL perballe varrezave te qytetitse oferta
e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8 539 818(tete milion e peseqind e tridhjete e nente mije
e teteqind e tetembedhjete) lek paT.V.SHështë identifikuar si oferta e suksesshme.

____________________________________________________________________________________
Adresa L. 1 Maji , Rruga “Invalidet e Luftes” nr. tel. & fax. 0035534222761.e-mail spitalifier@shendetesia.gov.al

Rrjedhimisht, jeni i luturtëparaqisnipranëSpitalitRajonalFier me adreseL. 1 Maji,Rruga “Invalidet e
Luftes”sigurimin e kontratës, siçparashikohetnëdokumentat e tenderit, brenda5 (pese)
ditëvengadita e marrjes/publikimittëkëtijnjoftimi.
Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimi i kontratës, kjo procedure

prokurimi do te anullohet , siç parashikohet në nenin 24 dhe 58 të ligjit nr.9643 date
20.11.2006 “Për prokurimin publik i ndryshuar, sidhe do tebejereklamim ne APP .
Njoftimi i Klasifikimitështëbërënëdatë 23.11.2016.
Ankesa: NUK KA

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
BRUNILDA ÇAMI
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