
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR “SHEFQET NDROQI”

Nr. ___ Prot., Tiranë, më 24.07.2018.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: BOE “ED KONSTRUKSION”SHPK & “ALBA KONSTRUKSION”

Rr. “Frederik Shiroka” Nd.6, H. 10, Ap 4, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur -me mjete elektronike”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr. Ref: 51200-02-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Furnizim Vendosje Makineri e Pajisje për Sistemin e
Kondicionimit në Ambientet e S.U “Shefqet Ndroqi” Tiranë.

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. Agri Konstruksion Nipt- K01725001F

Vlera: 154,422,127(njëqind e pesëdhjetë e katër milion e katërqind e njëzet e dymijë e njëqind
e njëzet e shtatë)lekë (Pa Tvsh).

2. BOE “Klimateknika TB2” shpk Nipt- K49322506Ë
&”ITE Grup”Shpk Nipt- K11323001H

Vlera: 174,859,214,9 (njëqind e shtatëdhjetë e katër milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntëmijë
e dyqind e katërmbëdhjetë.9) lekë (Pa Tvsh).

3. TERMOIMPIANT Nipt- K32119001I
Vlera: 176,693,475 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtëmilion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e
tremijë e katërqind eshtatëdhjetë e pesë) lekë (Pa Tvsh).

4. BOE “ED KONSTRUKSION”SHPK me Nipt- K61625001I

& “ALBA KONSTRUKSION” Nipt- J61812013R

Vlera: 155,511,566.2 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e njëmbëdhjetë mijë e
pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.2)lekë (pa Tvsh)



Laureta Plepi - Person Fizik Nipt- K42403003A

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. 1 Agri Konstruksion Nipt- K01725001F

2. BOE “Klimateknika TB2” shpk Nipt- K49322506W
&”ITE Grup”Shpk Nipt- K11323001H

3. TERMOIMPIANT Nipt- K32119001I

4. Laureta Plepi - Person Fizik Nipt- K42403003A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk plotësojë kriteret e përcaktuara sipas DST-së për këtë proçedurë prokurimi.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: BOE “ED
KONSTRUKSION”SHPK & “ALBA KONSTRUKSION” Rr. “Frederik Shiroka” Nd.6, H. 10,
Ap 4, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej [155,511,566.2 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e njëmbëdhjetë
mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë.2)lekë (pa Tvsh) pikët totale të marra [_____]është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”me adrese
Rruga “Shefqet Ndroqi”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 [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 29.03.2018

Ankesa: ka ose jo Ka Patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 05.04.2018, 06.04.2018

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Prof.Dr. Perlat KAPISYZI FCCP


