
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 10/ 10 Prot. Peshkopi,me

30.07.2018

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: Zihni Gjura – Drejtues Ligjor i “Zihni Gjura” , Peshkopi.

Procedura e Prokurimit: " Blerje mish viçi per vitin 2018".

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-60874-04-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: " Blerje mish viçi per vitin 2018" sipas percaktimeve te bera ne preventivin e
mallrave .

Fondi limit: 1 .249.841 (Nje milion e dyqind e dyze e nente e teteqind e dyzete e nje ) leke pa TVSH

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [23/04/2018] [16]

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

Burimi i Financimit : Buxheti i DRS Dibër X

Data e Zhvillimit te Tenderit: 19.04.2018 ora 10.00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1.“Zihni Gjura” me perfaqesuese ligjor “Zihni Gjura ” me NIPT K36306748O i ploteson kriteret per kualifikim

dhe ka paraqitur me oferten me vlere 1.195.950(Nje milion e njeqind e nentedhjete e pese mije e nenteqind e

pesedhjete) leke pa TVSH

2.“Argent Daci “ me drejtues ligjor “Argent Daci” me NIPT L06312701E i ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka

paraqitur oferten me vlere 1,213,782 (Nje milion e dyqind e trembedhjete mije e shtateqind e tetedhjete e dy) leke pa

TVSH .

3.“Agim Hysa “ me drejtues ligjor “Agim Hysa” me NIPT L01914003T nuk i ploteson kriteret e kualifikimit dhe

ka paraqitur oferten me vlere 1,240,575 (Nje milion e dyqind e dyzete mije e peseqind e shtatedhjete e pese) leke pa

TVSH .

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1-“Agim Hysa ” nuk ka paraqitur dokumentet e meposhte te kerkuara sipas DST-se:

- O.E. nuk ka paraqitur Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë

elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e

detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se

detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces

ankimi në gjykatë. (Sipas V.K.M –se nr.379 date 11.06.2014), sipas pikes 3 te Kapaciteti ekonomik te kerkuara ne

DST. Por ka paraqitur nje permbledhese te faturave te paguara gje qe nuk verteton se subjekti nuk ka detyrime te

papaguara per energjine elektrike.

-“Certifikata e HCCAP e paraqitur nga O.E. sipas pikes 3 te kapacitetit teknik te kerkuara ne DST, nuk eshte me e

vlefeshme pasi afati i saj eshte 13/10/2017.

-O.E. ka paraqitur automjet ATP (sipas librezes se mjetit dhe certifikates se pronesise) dmth Automjet Transoprti i



Perzier , qe sherben edhe per transport udhetaresh , dhe jo automjet me dhome frigoriferike sic eshte kerkuar ne

piken 7 te kapacitetit teknik te DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Zihni Gjura” me drejtues ligjor “Zihni Gjura” me

NIPT K36306748O ,Peshkopi , se oferta e paraqitur, me vlere 1.195.950(Nje milion e njeqind e nentedhjete e pese

mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të

paraqisni pranë DRS Diber kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 08.05.2018
Ankesa : Pas fazes se Vleresimit te Ofertave me date 14/05/2018 ka mberritur prane AK ankese e O.E. “Agim
Hysa“ne lidhje me vleresimin e ofertave.Me date 18/05/2018 AK ka kthyer pergjigje duke mos e pranuar ankesen e
O.E. ankimues. Me date 25/05/2018 O.E. ankimues i eshte drejtuar KPP. Me date 24/07/2018 ka dale Vendimi nr
495/2018 i KPP duke mos e pranuar ankesen e O.E. ankimues.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

SPARTAK KOLTRAKA


