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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA E SPITALIT PSIKIATRIK

Nr. _____ prot. Vlorë, më

___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 02.07.2018

Për: “LAZAJ 2002” sh.p.k Vlorë

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-70839-05-23-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, impiantistikës

pajisjeve te hotelerise”, për nevoja të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë

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. “DOKSANI-G” me NIPT -L21809501H

Vlera 1.984.840 (Një milion e nëntëqind e tetëdhjetë e katër mijë e tetëqind e dyzet) lekë

pa tvsh.

2. “2Z KONSTRUKSION” me NIPT –J63229466K

Vlera 2.548.900 (Dy milion e pesëqind e dyzet e tetë mijë e nëntëqind) leke pa T.V.SH

3. “LAZAJ 2002” me NIPT –K56410203K

Vlera 2.268.650 (Dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë)

leke pa T.V.SH

4. “MENI” me NIPT –J61909018W

Vlera 2.502.000 (Dy milion e pesëqind e dy mijë) Leke pa T.V.SH

5. “SARK” me NIPT –K52531415H

Vlera 2.236.337 (Dy milion e dyqind tridhjetë e gjashtë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë)

Lekë pa T.V.SH

6. “VËLLEZRIT KUKA” me NIPT –J63423440Q

Vlera 2.097.950 (Dy milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e nëntë qind e pesëdhjetë) Lekë pa

T.V.SH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
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1. Firma “DOKSANI-G” shpk s’kualifikohet per mungese dokumentacioni dhe

konkretishtë:

1.Deklarata per drejtuesin teknik te punimeve nuk i perket AK (i perket AK Bashkia

Shijak).

2.Vertetimi per xhiron vjetore te realizuar ne tre vitet e fundit nuk i perket AK ( i perket

AK Shtepise se pushimit se Ministrise se Brendshme).

3.Nuk ka vinc.

2- Firma “MENI” sh.p.k s’kualifikohet per mungese dokumentacioni dhe konkretishte:

Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit dhe konkretisht per piken (d) per drejtuesit

teknik nuk ka dokumentacjonin e kerkuar .

3- Firma “SARK” sh.p.k s’kualifikohet per mungese dokumentacioni dhe konkretishte:

1.Formulari i ofertes sipas shtojces 1. nuk permban emertimin e punimeve, sipas dhe DST-

ve.

2.Kontrata per drejtuesin teknik i ka mbaruar afati.

4-Firma “VËLLEZRIT KUKA” sh.p.k, s’kualifikohet per mungese dokumentacioni dhe

konkretishte:

1.Vertetim i tatimeve per xhiron e tre viteve te fundit nuk perkon me objektin e prokurimit.

2.Mungon listepagesa e muajit Prill e vitit 2018.

3.Per mjetet vinc, pompe uji, matrapyk nuk shoqerohen me fatura tatimore .

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë O.E. “LAZAJ 2002” sh.p.k

Vlorë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2.268.650 (Dy milion e

dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh /pikët totale të

marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore, lgj. 10

Korriku Vlore sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5

(pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, O.E “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k oferta

e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 2.548.900 (Dy milion e pesëqind

e dyzet e tetë mijë e nëntëqind, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Ankesa: ka PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 14.06.2018

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 08.06.2018

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KUJTIM LLAPI


