
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR
K O R Ç Ë

ADRESA : SHËTITORE “FAN . S . NOLI” TEL & FAX ++ 355 8224 2755 , ++ 355 8224 2674

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
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[Nr/Prot. 414 ]
[Data: 07.03.2019]

Per: Korsel shpk, perfaqesuar nga Maksim Fejzulla.
Adresa: Objekt Privat, Bulevardi Fan. S. Noli, Perballe Supermarket" Elisabet",
Korce.
NIPT J64104124G

* * *

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozime” – marrveshje kuader prokurim me
mjete elektronike sherbime.

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-07948-02-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

“Largim perpunim i mbeturinave dhe pastrim i teritorit nga dëbora, Spitali Korçë” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj.

Fondi limit i marreveshjes kuader (Cmim/per njesi dite): 2,880.7355 (dymije e
teteqind e tetedhjete pike shtatemije e treqind e pesedhjete e pese) leke pa TVSH, ose
3,456.8826 (tremije e katerqind e pesedhjete e gjashte pike tetemije e teteqind e
njezete e gjashte) leke me TVSH, ku fondi limit nenkupton cmimin per njesi dite,
referuar pikes 7.3 te Udhezimit nr 6, date 16.01.2018 “Per proceduren e marrveshjes
kuader dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” te Agjencise se Prokurimit Publik”
Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes
kuader : 1,054,349.2 (njemilion e pesedhjete e katermije e treqind e dyzete e nente
pike dy) leke pa TVSH, ose 1,265,219 (njemilion e dyqind e gjashtedhjete e pesemije e
dyqind e nentembedhjete) leke me TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [] []

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me
shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Korsel shpk NIPT J64104124G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Adresa: Objekt Privat, Bulevardi Fan. S. Noli, Perballe Supermarket" Elisabet",
Korce.



Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera (Cmimi i ofertuar /per njesi dite) per
“Largim perpunim i mbeturinave dhe pastrim i teritorit nga dëbora, Spitali Korçë” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj; eshte : 2,865 (dymije e teteqind e gjashtedhjete e pese) leke
pa TVSH, ose 3,438 (tremije e katerqind e tridhjete e tete) leke me TVSH

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
Nuk ka ofertues te s’kualifikuar

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si
operator ekonomik i suksesshëm:

1. Korsel shpk NIPT J64104124G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Adresa: Objekt Privat, Bulevardi Fan. S. Noli, Perballe Supermarket" Elisabet",
Korce.
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera (Cmimi i ofertuar /per njesi dite) per
“Largim perpunim i mbeturinave dhe pastrim i teritorit nga dëbora, Spitali Korçë” –
Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te
percaktuara - me afat 12 muaj; eshte : 2,865 (dymije e teteqind e gjashtedhjete e pese) leke
pa TVSH, ose 3,438 (tremije e katerqind e tridhjete e tete) leke me TVSH

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Drejtorise se Sherbimit Spitalor Korce
me adrese Shetitore Fan.S.Noli Korce Tel 082242674], brenda 5 (pese) ditëve nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.02.2019

Ankesa: ka ose jo JO NUK ka Patur
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Konc: Bledar Hoxhallari
Print: Bledar Hoxhallari

[Titullari i autoritetit kontraktor]

_____________
Ardit KONOMI


