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SPITALI RAJONAL GJIROKASTER

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

24.04.2018
Për: ANAKONDA Sh.p.k Gjirokaster lagji 18 shtatori, ish shtepia e ushtarakeve kati i 2.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-43314-02-01-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje privat të
godinës dhe e ambienteve rrethuese të godines së Spitalit Rajonal Gjirokaster

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. ANAKONDA me NIPT K29009508I

Vlera: 5,647.06 (pesemije e gjashteqind e dyzete e shtate pike zero gjashte) lek pa TVSH

2. ANAKONDA SECURITY me NIPT K39003551E

Vlera: 5,647.06 (pesemije e gjashteqind e dyzete e shtate pike zero gjashte) lek pa TVSH

3. BALILI-KO me NIPT K36603503U

Vlera: 5,668.63 (pesemije e gjashteqind e gjashtedhjete e tete pike gjashtedhjete e tre) lek
pa TVSH

4. GROUP-4 me NIPT K63521603S

Vlera: 5,379 (pesemije e treqind e shtatedhjete e nente) lek pa TVSH

5. NAZERI-2000 me NIPT K31422029Q

Vlera: 5,399.98 (pesemije e treqind e nentedhjete e nente pike nentedhjete e tete) Leke pa
TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. BALILI-KO me NIPT K36603503U
2. GROUP-4 me NIPT K63521603S



3. NAZERI-2000 me NIPT K31422029Q

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Ne oferten ekonomike qe ka paraqitur subjekti ,Oferta eshte me e larte se fondi limit.
2. Skualifikohet operatori Ekonomik bazuar ne vendimin e KKP-se Nr 183/2018 Prot,date

04/04/2018
3. Skualifikohet operatori Ekonomik bazuar ne vendimin e KKP-se Nr 183/2018 Prot,date

04/04/2018

Ndodhur ne kushtet kur dy operatore kane paraqitur oferte te njejte ekonomike eshte bere hedhja
e shortit per shpalljen fitues, ne prani te KVO dhe perfaqesuesve te dy operatoreve. Eshte
mbajtur pocesverbal me nr 475 Prot dt 24/04/2018 nga ku fitues shpallet operatoi ANAKONDA
Sh.p.k

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme ANAKONDA se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej 5,647.06 (pesemije e gjashteqind e dyzete e shtate pike zero
gjashte) lek pa TVSH pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Spitalit Rajonal Gjirokaster Lagjia
“18 Shtatori”, Gjirokaster sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda ____________ 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: 24.04.2018

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR



SOKOL FERUNI


