
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHENDETESISE

DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Nr. 5/8 Prot. Peshkopi,me

08.05.2019

Lenda: Njoftim Fituesi

Nga: Drejtoria e Spitalit Rajonal Diber

Per: Bashkim Elezi – Drejtues Ligjor i “Bashkim Elezi” , Peshkopi.

Procedura e Prokurimit: Loti I Blerje buke gruri

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -15085-03-25-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje buke gruri per nevoja te Drejtorise se Spitalit Rajonal
Diber per vitin 2019 sipas percaktimeve te bera ne preventivin e mallrave .

Fondi limit: 1,000,008 (Njemilion e tete) leke pa TVSH.

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

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: 10.04.2019 ora 10.00

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

1. Bashkim Elezi me drejtues “Bashkim Elezi” me NIPT K36306712O i ploteson

kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 990,000 (Nenteqind e nentedhjete mije

)leke pa TVSH .

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera 99 (nentedhjete e nente ) leke pa tvsh

2. Haxhi Kadriu me drejtues “Hazhi Kadriu” me NIPT L77404701A nuk i ploteson

kriteret e kualifikimit dhe ka paraqitur oferten me vlere 950,000 (Nenteqind e pesedhjete mije )leke

pa TVSH .

Jane skualifikuar subjektet e meposhteme :

1- Subjekti Haxhi Kadriu me drejtues “Hazhi Kadriu” nuk ka paraqitur dokumentacionin

e meposhtem :



a- Subjekti nuk ka paraqitur Mjet te posatcem per transport bukesh, pajisur me Leje higjeno

sanitare dhe leje transporti perkatese nga Bashkia per mjetet e transportit te paraqitura.

b- Subjekti nuk ka paraqitur furnizim te ngjashem te realizuar me subjekte private te

shoqeruar me faturat perkatese tatimore te shitjes, ku të shënohen qartë datat, shumat dhe sasitë e

mallrave të lëvruara.

c- Subjekti nuk ka paraqitur vërtetim që ka paguar taksat vendore për vitin 2018 në çdo vend

të ushtrimit të aktivitetit (Sipas QKB).

d- Subjekti nuk ka paraqitur xhiro mesatare vjetore e ofertuesit gjate tre viteve te fundit sa

vlera e fondit limit te vleres qe prokurohet.

e- Subjekti nuk ka paraqitur vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të

maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i

regjistruar në Shqipëri,por ka paraqitur nje Vertetim nga OSHEE per Dhjetorin e 2018.

Per kete arsye oferta rafuzohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkim Elezi Drejtues Ligjor i

“Bashkim Elezi” , Peshkopi, me NIPT K36306712O se oferta e paraqitur, me vlere 990,000

(Nenteqind e nentedhjete mije )leke pa TVSH, ose 1,188,000(Nje milion e njeqind e tetedhjete e

tete mije) leke me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera 118.8 (Njeqind e tetembedhjete pike tete ) leke me

tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë DSR Diber kopjen e formularit të sigurimit të

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,dhe te lidhni kontraten brenda 20 (njezete)

ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 30.04.2019

Ankesa : Nuk ka Patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTAN BITRI


