
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Nr. 11/7 Prot. Peshkopi,me

11.05.2018

Lenda: Njoftim Fituesi.

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: Lulzim Doci – Drejtues Ligjor i “Lulzim Doci” , Peshkopi.

Procedura e Prokurimit: "Mirembatje autoambulanca per vitin 2018"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-61361-04-09-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Mirembatje autoambulanca per vitin 2018" sipas percaktimeve te bera ne
preventivin e mallrave .

Fondi limit: 999. 435 (nenteqind e nentedhjete e nente mije e katerqind e tridhjete e pese) 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: 23.04.2018 ora 10.00

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

1. Lulzim Doci me drejtues “Lulzim Doci” me NIPT L07317701I i ploteson kriteret e kualifikimit dhe ka

paraqitur oferten me vlere 989.804 (Nenteqind e tetedhjete e nente mije e teteqind e kater)leke pa TVSH.

2. Kadiu shpk me drejtues Ligjor “Leonard Kadiu” me NIPT J61817045K nuk i ploteson kriteret e e

kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 898.500 (Tete qind e nentedhjete etete mije e pese qind) leke pa

TVSH, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e meposhtem :

a- Ne DST e Procedures ne Kapacitetin teknik pika 2 . eshte kerkuar ”Operatori ekonomik duhet të paraqese

dokumenta që provon se posedon servis brenda territorit te Bashkise Diber ose kontratë bashkëpunimi noteriale me

servise që kryejnë shërbimet brenda kesaj Bashkie per riparimin e defekteve brenda periudhes se garancise". Ndersa

O.E ka paraqitur kontrate te regullt qiraje per servisin por jo ne territorin e Bashkise Diber por ne territorin e

Bashkise Burrel, megjithese eshte pjese e Qarkut Diber.

b- Ne DST e Procedures ne Kapacitetin teknik pika "Operatori ekonomik duhet te kete elektroauto te paisur me

deshmi kualifikimi" ju keni paraqitur nje kontrate te rregullt pune me Splendi Arapi i punesuar si elktroauto ,ndersa

deshmia e kualifikimit(Certifikata) e personit te paraqitur eshte "Autoservis".

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Lulzim Doci” Drejtues Ligjor i “Lulzim Doci” ,

Peshkopi, se oferta e paraqitur, me vlere 1.187.765 (Nje milion e njeqind e tetedhjete e shtate mije e shtateqind e

gjashtedhjete epese)leke me 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 25.04.2018
Ankesa : Nuk ka Patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR



SPARTAK KOLTRAKA


