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MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. ____ Prot Tiranë, më ___.___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[30.04.2019]

Për: “REJ SHPK me NIP/NUIS J93711608Q, me adrese; Zona kadastrale nr 3052, numer
pasurie 15/37 Xhafzotaj Durres.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur

Numri i referencës se procedurës: REF-13617-03-14-2019

Numri i referencës Loti I “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore të Spitalit Pogradec”: REF-
13619-03-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Shërbim Mirëmbajtje dhe Lyerje Ndërtesash” e ndarë në 7
(shtatë) lote; Loti I “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore të Spitalit Pogradec”: Procedure e
Hapur, Marrëveshjes kuadër, me disa operator ekonomike ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara, me afat 24 muaj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [18.03.2019] [11]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me vlerat
përkatëse të ofruara:

1) Shpresa SHPK K67917301H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 3.852.036,3 pa tvsh (tre milion e teteqind e pesëdhjetë e dy mijë tridhjetë e gjashtë
pike tre) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) REJ SHPK J93711608Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 3.520.581,75 (tre milion e pesëqind e njëzet mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një pike
shtatëdhjetë e pesë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) ELDA-VL shpk K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 0 (zero) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë).
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1) Arsyet e skualifikimit të ”ELDA-VL” shpk

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

Operatori ekonomik “REJ SHPK, me nr. NIPT J93711608Q me ofertë ekonomike,
3.520.581,75 (tre milion e pesëqind e njëzet mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një pike shtatëdhjetë e
pesë) lekë (pa TVSH)me adresë: Zona kadastrale nr 3052, numer pasurie 15/37 Xhafzotaj
Durres.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Blerjeve të
Përqendruara, me adresë: Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë, Tel: 042 247 865, menjëherë nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.04.2019

Ankesa: ka ose jo JO
(nëse ka) ka marrë përgjigje

TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Edlira NAQELLARI

Njësia e prokurimit:
Denisa Skënderaj
Misona Shpuza
Elona Lilo
Dt.30.04.2019
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