
1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Tirane, 25.02.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Per Lot 2: Sinani Trading sh.p.k. NIPT: J64103483H, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz
Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria nr 1957/3, prane Fabrikes se Qumeshtit, Fier Lushnje.

* * *

Procedura e prokurimit: Prokurim Elektronik – Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit 2: REF- REF-05446-01-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës Lot 2: Lende e pare per kaldajat – Biomase Pellet me fond
limit 3.975.000 (tre milion e nenteqind e shtatedhjete pese mije) leke, pa TVSH

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 qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Operatori Ekonomik – Sinani Trading sh.p.k. NIPT: J64103483H
Vlera: 3,600,000 (tre milion e gjashteqind mije lekë pa tvsh)

2. Operatori Ekonomik –Alcani me NIPT: J91505006Q
Vlera: 3,720,000 (tre milion e shtateqind e njezete mije lekë pa tvsh)

3. Operatori Ekonomik – BOLT sh.p.k. NIPT: K91517011V
Vlera: 3,750,000 (tre milion e shtateqind e pesëdhjetë mijë lekë pa tvsh)

4. Operatori Ekonomik – PAERA me NIPT: L31505034R
Vlera: 3,781,000 (tre milion e shtateqind e tetedhjete e nje mije lekë pa tvsh)

5. Operatori Ekonomik – Sulollari-Klima sh.p.k. NIPT: K01529003M
Vlera: 3,811,500 (tre milion e tetëqind e njëmbedhjetë mije e pesëqind lekë pa tvsh)

6. Operatori Ekonomik – Albiene sh.p.k. NIPT: L 13329201 I
Vlera: 3,945,000 (tre milion e nenteqind e dyzetë e pesë mijë lekë pa tvsh)
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Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

Operatori Ekonomik – PAERA me NIPT: L31505034R
Vlera: 3,781,000 (tre milion e shtateqind e tetedhjete e nje mije lekë pa tvsh)

perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Gjatë kontrollit për gabime aritmetike të ofertës së paraqitur nga O.E u konstatuan gabime
aritmetike.
O.E. ka paraqitur ofertën ekonomike jo të saktë. Në përllogaritjen e ofertës ekonomike është
paraqitur për sasinë 99,500 kg – Biomase pellet, ku sasia e kërkuar nga A.K. është për 150,000
kg Biomase Pellet.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Sinani Trading sh.p.k. NIPT:
J64103483H, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazine nje kateshe, pasuria nr
1957/3, prane Fabrikes se Qumeshtit, Fier Lushnje, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 3,600,000 (tre milion e gjashteqind mije lekë pa tvsh), është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” kopjen e
nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet
në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 15.02.2019

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ


