REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot.,

Datë 08.05.2017

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: DOPPLER-AL sh.p.k. me NIPT: L02212005G, Tirane Berxull Berxull Autostrada
Tirane-Durres, (rruga dytesore), km 12, Godina 2 kateshe nr.6 dhe DESARET COMPANY
sh.p.k. NIPT: K01816001J, Tirane Njesia Bashkiake nr 11, Rruga" Hysni Gerbolli"', Pallati
"Desaret",Prane Kryqit te Kuq, Kati perdhe
***
Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndertim Ashensori 1600 kg, i Objektit Gjinekologji
Fondi limit: 8 314 788.5 (tete milion e treqind e katermbedhjete mije shtateqind e tetedhjete
tete pik pese) leke, pa T.V.SH
Burimi i financimit: Buxheti i shtetit

Te ardhura +

Investim + Shpenzim operativ
Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 06.04.2017 Ora: 11:00
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:
1. BOE; DOPPLER-AL sh.p.k. me NIPT: L02212005G dhe DESARET COMPANY
sh.p.k. NIPT: K01816001J
Vlera: 7,055,829.10 (shtate milion e pesedhjetë e pesemijë e teteqind e njezet e nente e dhjete
qindarka) leke pa tvsh
2. BOE; TEA-D sh.p.k. me NIPT: K32522629L; A.E.K. & CO sh.p.k. me NIPT:
K64331804P; SINANI & LICI sh.p.k me NIPT: J69405109K
1

Vlera: 7.882.427 (shtate milion e teteqind e tetedhjetë e dymijë e katerqind e njezet e
shtate) leke pa tvsh
3. BOE; HYSI – 2F sh.p.k. me NIPT: K72429007E dhe FREDI sh.p.k. me NIPT:
K12512848A
Vlera: 8.288.393 (tete milion e dyqind e tetedhjetë e tetemijë e treqind e nentedhjete e
tre) leke pa tvsh

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. TEA-D sh.p.k. me NIPT: K32522629L; A.E.K. & CO sh.p.k. me NIPT: K64331804P;
SINANI & LICI sh.p.k me NIPT: J69405109K
Vlera: 7.882.427 (shtate milion e teteqind e tetedhjetë e dymijë e katerqind e njezet e
shtate) leke pa tvsh
perkatesisht per arsyet e meposhtme:
Gjate shqyrtimit te dokumentacionit administrativo ligjor u konstatua se bashkimi i O.E TEA-D
sh.p.k. me NIPT: K32522629L; A.E.K. & CO sh.p.k. me NIPT: K64331804P; SINANI &
LICI sh.p.k me NIPT: J69405109K, kane paraqitur dokumentacion jo te plote. Me
dokumentacionin e dorezuar nga ky bashkim O.E. nuk plotesohen te gjitha kerkesat e
pergjithshme dhe te veçanta per kualifikim te percaktuara ne DST, shtojca 9.
Ne zbatim te Nenit 74, pika 3 i RRPP-se, bashkimi i O.E., perkatesisht O.E. A.E.K. & CO
sh.p.k. me NIPT: K64331804P nuk ploteson piken 1 tek Kriteret e pergjithshme, “dorëzimin e
Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit”.
Ne zbatim te Nenit 74, pika 1 i RRPP-se, ne oferten e paraqitur nga Bashkimi i O.E., nuk eshte
percaktuar pjesa e punes qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi.
Ne zbatim te Nenit 74, pika 2 i RRPP-se, ne marreveshjen e noterizuar ku eshte percaktuar
perfaqesuesi i grupit dhe perqindja e pjesemarrjes se punes, nuk jane percaktuar elementet
konkrete qe do te kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë DOPPLER-AL sh.p.k. me NIPT:
L02212005G, Tirane Berxull Berxull Autostrada Tirane-Durres, (rruga dytesore), km 12,
Godina 2 kateshe nr.6 dhe DESARET COMPANY sh.p.k. NIPT: K01816001J, Tirane
Njesia Bashkiake nr 11, Rruga" Hysni Gerbolli"', Pallati "Desaret",Prane Kryqit te Kuq, Kati
perdhe, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7,055,829.10 (shtate milion e
pesedhjetë e pesemijë e teteqind e njezet e nente e dhjete qindarka) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 15 (pesembedhjete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet
në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 21.04.2017
Ankesa: ka, ne dt.18.04.2017, me nr.prot 473
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 19.04.2017 me nr.473/1 prot

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Blenard NONAJ
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