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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SPITALORE “XH.KONGOLI” ELBASAN

Nr. ________prot. Elbasan, më.13.04.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data:13.04.2018

Për: “FA & BI” shpk, ELBASAN

Procedura e prokurimit:Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-57145-03-20-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: BLERJE LENDE DJEGESE PER NGROHJE(Briket
Pellet)”" per nevojat e Spitalit Elbasan, me afat levrimi sherbimi nga 15.11.2018 deri me
31.12.2018

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

1. “FA & BI” shpk, Elbasan, me NIPT- K92506203M,me vlere 3.942.309 (tre milion e
nenteqind e dyzet e dymije e treqind e nente)leke pa tvsh.

2.Eshte skualifikuar oferta e operatorit ekonomik “Sulollari” sh.p.k per mungese dokumentacioni
duke mos plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit te kerkuara ne DST.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FA & BI” shpk, Elbasan se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3.942.309 (tre milion e nenteqind e dyzet e dymije e
treqind e nente) leke pa tvsh. është identifikuar si oferta e suksesshme.

I.1 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Zyres se n/drejtorit ekonomik te Qendres
Spitalore Xh.Kongoli” Elbasan, me adrese Rruga :Petrit Gace,Elbasan sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
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II

II.1 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 siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

II.2

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.04.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORE

Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ
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