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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Nr._______ Prot. Tiranë më,
___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Shoqërinë “NDREGJONI” shpk,
adresë Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58132-03-23-2018

Loti 2 REF-59829-03-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Mirëmbajtje impianistike në QSUT, për vitin 2018”, e
ndarë me lote, me fond limit 37,748,655 (tridhjete e shtate milion e shtateqind e dyzet e tete
mije e gjashteqind e pesedhjete e pese) lekë pa TVSH.

Loti 2. “Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furnizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve,
sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit” ne QSUT” me fond limit
4,166,264 (katër milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e katër)
lekë pa TVSH

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës: nga data e nenshkrimit te kontrates me përfundim
në 31/12/2018.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. NDREGJONI   K31329048I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,236,710 (tremilion dyqind e tridhjetë e gjashtemijë shtatetqind e dhjetë) lekë pa TVSH

2. I T E. GRUP K11323001H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,653,705 (tremilion gjashtëqind e pesëdhjetë e tremijë shtatëqind e pesë) lekë pa TVSH

3. ERGES MAT K17614913O
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Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,673,270.00 (tremilion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tremijë e dyqind e shtatëdhjetë)
lekë pa TVSH

4. HTM K97006004D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 3,680,240 (tremilion e gjashtëqind e tetëdhjetëmijë e dyqind e dyzetë) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. I T E. GRUP

2. ERGES MAT

3. HTM

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. ERGES MAT: ”OE nuk ka dorezuar vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e

punonjesve pergjate 2017, si dhe ka dorezuar listepagesat te pakonfirmuara nga dega e

tatimeve; jo sipas kerkeses te bere ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika c).”

2. HTM : ”OE nuk ka dorezuar listepagesat e periudhes Janar-Dhjetor 2017 te konfirmuara

nga dega e tatimeve, sipas kerkeses te bere ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika

c).”

3. I T E. GRUP: ” OE per shkallet e levizshme ka dorezuar dokumentacionin ne gjuhe te

huaj, te pa perkthyer dhe noterizuar; jo sipas kerkeses ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik

nenpika f).”

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria
“NDREGJONI” shpk, me adresë Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32,
Hyrja 8, Tiranë me një vlerë të përgjithshme prej 3,236,710 (tremilion dyqind e tridhjetë e
gjashtemijë shtatetqind e dhjetë) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë me adresë: Rruga e Dibrës, Nr. 372 - Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.05.2018

Ankesa: nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


