Shtojca 14
[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
31.10.2020
Për: DEVIS SHPK Tirane, Njesia Bashkiake nr 8, rruga Siri Kodra, Magazina nr 10, kati 1 prane
Uzines Dinamo te re
Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71289-09-10-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbimi i Lavanterisë dhe Hotelerisë për nevoja të Spitalit
Rajonal Vlorë -Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 48 mujor
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.DEVIS shpk
K31420012M
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 182 565 992 (nje qind e tetedhjete e dy million e pese qind e gjashtedhjete e pese mije e
nenteqind e nentedhjete e dy)

2._________________________________
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera ___________________________
(me numra dhe fjalë)
Etj.____________________________
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1.UNIVERS SERVIS
Emri i plotë i shoqërisë
2.W CENTER
Emri i plotë i shoqërisë

_____________________________
numri i NIPT-it

L01703501S
numri i NIPT-it
K63029402A
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk kane paraqitur oferte ekonomike dhe asnje dokumet per permbushjen e kritereve te
pergjithshme, teknike e financiare.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë DEVIS SHPK Tirane, Njesia
Bashkiake nr 8, rruga Siri Kodra, Magazina nr 10, kati 1 prane Uzines Dinamo te re se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 182 565 992 (nje qind e tetedhjete e dy million e
pese qind e gjashtedhjete e pese mije e nenteqind e nentedhjete e dy) /pikët totale të marra
[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Vlorë, Lagjja “Partizani” Vlore
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 16.10.2020
Ankesa: ka ose jo NUK KA
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

BRUNILDA MERSINI
DREJTORE
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

