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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 “POWER INDUSTRIES” shpk
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta ,Qendra Alpas , Hyrja nr 2,Kati 5,Hyrja 14 ,Tirane

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-61254-04-06-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Servisi i automjeteve të QSUT-së” për vitin 2018 me fond
limit 1,476,977 (një milion e katërqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

Afati kohor për ekzekutimin e kontratës deri me 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. “AUTO MANOKU SERVICE” shpk L62311016C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,091,900 (nje milion nentedhjete e nje mije e nenteqind) lekë me TVSH

2. “BRILLIANT LINE” shpk K31327072R

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,097,100 (nje milion nentedhjete e shtate mije e njeqind) lekë pa TVSH

3. “POWER INDUSTRIES” shpk L51706022H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
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Vlera: 1,188,800 (nje milion njeqind e tetedhjtete tete mije e teteqind) lekë pa TVSH

4. “KADIU” sh.a J61817045K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,208,000 (nje milion dyqind e tete mije) lekë pa TVSH

5. “ALTEZO” shpk J63208420N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 1,251,900 (nje milion dyqinde pesedhjete e nje mije e nenteqind)lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “AUTO MANOKU SERVICE” shpk

2. Operatori ekonomik “BRILLIANT LINE” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e
operatorit ekonomik “AUTO MANOKU SERVICE” sh.p.k nuk është në përputhje me
kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si ofertë e pavlefshme, per arsyet e meposhtme:

 Kontrata e bashkepunimit si dhe prokura te paraqitura te lidhura midis OE "Auto
Manoku"dhe OE “Auto Servise Manoku"nuk kane per objekt proceduren "Servisi i
Automjeteve ne QSUT per vitin2018”.

 Kontrata e bashkepunimit si dhe prokura nuk plotesojne kriteret ligjore te percaktuara ne
nenin 74 te VKM Nr.914,datë 29.12.2014“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit
Publik”

 Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Bilanc 2016-2017, mungon Vertetimi nga
Administrata Tatimore per xhiron vjetore te aktivitetit sipas pikes 2.2 Kapaciteti
Ekonomik dhe Financiar.

 Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Kontraten e Drejtuesit Teknik, mungon Kontrata e
Inxhinierit Mekanik dhe ajo e punonjesit elektroauto, sipas pikes “b” Kapacitetit Teknik.


Vërtetimi nga Drejtoria e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e
fundit (dhjetor 2017-shkurt 2018) eshte i pashoqëruar me listë pagesat e sigurimeve
shoqërore (formularët E-sig 025 a) sipas pikes “c” Kapaciteti Teknik.
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2. Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e
operatorit ekonomik “BRILLIANT LINE” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e
tenderit, duke e cilësuar si ofertë e pavlefshme, per arsyet e meposhtme:

 Operatori nuk ka paraqitur Listepagesesn e muajit dhjetor 2017, si dhe numri I
punonjesve te siguruar per tre muajt e fundit eshte 21 ne kundershtim me piken "c"te
Kriterit Teknik te percaktuar ne DST ku eshte kerkuar nje numer punonjesish jo me I
vogel se 30 punonjes.

 OK nuk ka paraqitur Formularin e Ofertes sipas Shtojces 1 ne DST. Mungon sasia e
kerkuar, cmimi per njesi si dhe cmimi total per njesi. Eshte paraqitur vetem cmimi total i
ofertes.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga Shoqëria
“POWER INDUSTRIES” shpk me adrese Bulevardi Gjergj Fishta ,Qendra Alpas , Hyrja nr
2,Kati 5,Hyrja 14 ,Tirane, përfaqësuar nga Administratorja Z. Andi Marku, me një vlerë të
përgjithshme prej 1,188,800 (nje milion njeqind e tetedhjtete tete mije e teteqind) 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 02.05.2018

Ankesa: nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


