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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 Data 05.06.2017 

 

Për: OE  “Agri-Construction” shpk   

 Adresa: Rr. “Dibres, ish truproja e shkolles Skenderbej , Kati i II-te,Apartamenti 3, TIRANE 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim   

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim Vendosje Chiller dhe AHU” në Reanimacionin e 

SUT, me fond limit total: 7,369,973,32 (shtatë milion e treqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e tre pikë tridhjetë e dy) Lekë pa TVSH 

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. OE “Agri-Construction” shpk                                                                  Nr. Nipti : K01725001F 

Vlera: 7,233,333  leke pa TVSH 

2. OE ALTEC shpk                                                                                       Nr. Nipti : K57923807W 

Vlera: 5,800,000  leke pa TVSH 

3. OE AL - TEK sh.p.k.                                                                                 Nr. Nipti : K48130519Q 

Vlera: 5,400,000  leke pa TVSH 

4. OE COMFORT  shpk                                                                             Nr. Nipti : J61901194M     

Vlera: 5,390,000  leke pa TVSH 

5. OE K A C D E D J A  shpk                                                                       Nr. Nipti : K51712017A                                         

Vlera: 5,20,000  leke pa TVSH 

6. OE SIRETA 2F shpk                                                                                Nr. Nipti : K51501008J 

Vlera: 7,344,000 leke pa TVSH 

7. OE SULOLLARI shpk                                                                             Nr. Nipti : K01529003M 

Vlera: 4,880,000 leke pa TVSH 

8. OE SUPERIOR KLIMA  shpk                                                                 Nr. Nipti : K91712015L 

Vlera: 4,621,666  leke pa TVSH 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

OE SUPERIOR KLIMA  shpk  skualifikohet pasi: 

 Mungon Vertetimi nga Tatimet 

 Mungon Xhiro Vjetore 

 Mungon Vertetim Banke 

 Mungon Bilanci i Vitit 2016 

 Taksat Lokale jane Vetem per Bashkine Sarande per vititn 2016 

 Mungon List Pagesa Shkurt-Mars 2017 
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 Mungojne Kontratat e Punonjesve me IQT 

 Mungon Autorizimi i Prodhuesit 

 Katalogu per pajisjet e Ofruara nuk ka shenja dalluese ku te percaktohet sakte modeli 

 Mungon Automjeti me Vinc 

OE SULOLLARI shpk skualifikohet pasi 

 Produktu i Ofruar sipas katalogut, nuk ploteson specifikimet teknike te pajisjeve te kerkuara. 

Konkretisht kemi: 

CHILLERI  

 Kapciteti Ngrohes 85 kW - 90 kW i kerkuar 

 Rryma maksimale 65 A - 75.2 A e kerkuar 

 Rrjedhja e Ajrit 27000 m3/h - 29532 m3/h e kerkuar 

AHU 

 Presioni i Jashtem Statik 220 Pa - 400 Pa i kerkuar 

OE K A C D E D J A  shpk skualifikohet pasi 

 Operator Ekonomik nuk ka te shenuar ne QKR objektin e veprimtarise sipas objektit te 

prokurimit te kerkuar sipas pikes 2.1.1 te kapacitet ligjor 

 Kontratat e ngjashme nuk kane lidhje me objektin e prokurimit. Ne kontrate kemi vendosje 

Kaldaje dhe jo Chilleri dhe AHU. 

 Mungojne punonjesit per Paisje Klimatizimi 

 Mungojne 3 Certifikatat ISO te kerkuara 

 Mungojne dokumentat e Vincit 

OE COMFORT  shpk skualifikohet pasi 

 Produktu i Ofruar sipas katalogut, nuk ploteson specifikimet teknike te pajisjeve te kerkuara. 

Konkretisht kemi: 

 AHU 

 Presioni i Jashtem Statik 240 Pa - 400 Pa i kerkuar 

 Kontrata e Qirase per kamionin me vinc, nuk eshte e rregullt. Thuhet qe bazohet ne ligjin e 

noterise por nuk ka vule dhe firme te noterit. 

OE AL-TEk shpk 

 Mungojne kontratat e punes per Elektricistin, Mekanikun dhe Saldatorin 

 Produktu i Ofruar sipas katalogut, nuk ploteson specifikimet teknike te pajisjeve te kerkuara. 

Konkretisht kemi: 

 CHILLERI  

 Rrjedhja e Ajrit 7.7 m3/s = 27720 m3/h - 29532 m3/h e kerkuar 

 

OE ALTEC shpk 
 Autorizimi i Prodhues nuk eshte origjinal ose i noterizuar sic kerkohet ne DST 

 Katalogu per pajisjet e Ofruara nuk ka shenja dalluese ku te percaktohet sakte modeli 

 

OE SIRETA 2F shpk 
 Mungojne kataloget per pajisjet e ofruara 

 Mungon autorizimi i Prodhuesit 

 

 

mailto:spitalitraumes@shendetesia.gov.al


Adresa: Rruga “Lord Bajron“ Laprakë, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2357 - 356  spitalitraumes@shendetesia.gov.al 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Agri-Construction” Shpk, se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7,233,333  (shtate milion e dyqind e tridhjete e 

tre mije e treqind e tridhjete e tre) leke pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES, Rr. ”Lord 

Bajron”, Laprake TIRANE], sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 1-DITE 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) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.06.2017 

Ankesa: ka ose jo PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 02.05.2017; 04.05.2017 dhe 25.05.2017 

 

 

 

 

 

Gjovalin BUSHI 

DREJTOR 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 
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