
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR

KORÇË

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Nr/Prot. 486 ]

[Data: 26.04.2018]

Per: Sotiraq Plasari PF, perfaqesuar nga z/ Sotiraq Plasari, Adresa: Korce Bulgarec
Çifligj, Rruga Korçë – Tiranë, Km. i I, Zona kadastrale nr. 1403,nr. Pasurie 175/2,
Çiflig.
NIPT: K33925036K

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozime” – marrveshje kuader prokurim me
mjete elektronike sherbime.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60079-03-30-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riparim, mirmbajtje te automjeteve per nevojat
spitalore, te Spitalit Korce” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te
gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj.

Me fond limit: 2,333,300 (dymilion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind) leke pa
TVSH, ose 2,799,960 (dymilion e shtateqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e
gjashtedhjete) leke me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

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. Sotiraq Plasari PF K33925036K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Me vlere prej 1,969,500 (njemilion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e
peseqind) leke pa TVSH, ose 2,363,400 (dymilion e treqind e gjashtedhjete e tre mije
e katerqind) leke me TVSH.

2. Besnik Meçi PF, L12407012R
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Me vlere prej 2,015,100 (dymilion e pesembedhjete mije e njeqind) leke pa TVSH,
ose 2,418,120 (dymilion e katerqind e tetembedhjete mije e njeqind e njezete) leke
me TVSH.



3. KADIU sha, J61817045K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Me vlere prej 2,085,400 (dymilion e tetedhjete e pese mije e katerqind) leke pa
TVSH, ose 2,502,480 (dymilion e peseqind e dy mije e katerqind e tetedhjete) leke
me TVSH.

4. MEHMET SHEME dhe NIKOLLA SHEME PF, K74010001O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Me vlere prej 2,143,600 (dymilion e njeqind e dyzete e tre mije e gjashteqind) leke
pa TVSH, ose 2,572,320 (dymilion e peseqind e shtatedhjete e dy mije e treqind e
njezete) leke me TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka ofertues te s’kualifikuar

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Sotiraq Plasari PF me,
perfaqesuar nga z/ Sotiraq Plasari, Adresa: Korce Bulgarec Çifligj, Rruga Korçë –
Tiranë, Km. i I, Zona kadastrale nr. 1403,nr. Pasurie 175/2, Çiflig, me
NIPT: K33925036K, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
[1,969,500 (njemilion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e peseqind) leke pa
TVSH, ose 2,363,400 (dymilion e treqind e gjashtedhjete e tre mije e katerqind) leke
me TVSH]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Sherbimit Spitalor Korce me adrese
Shetitore F.S.Noli Korce,] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,
brenda 5 (pese) 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 [2,015,100 (dymilion e
pesembedhjete mije e njeqind) leke pa TVSH, ose 2,418,120 (dymilion e katerqind e
tetembedhjete mije e njeqind e njezete) leke me TVSH], 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 17.04.2018

Ankesa: ka ose jo Ankesa NUK ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Konc: Bledar Hoxhallari
Print: Bledar Hoxhallari

[Titullari i autoritetit kontraktor]

_____________
Ardit KONOMI


