
 

 

R E P U B L 1 K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN  

 

Nr.  _____  Prot                              Elbasan,më 24.02.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

Për:  “SAM-ARS” shpk,  

Adresa: ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, pasuria nr.1/66, volumi 15, 

faqe 155, zona kadastrale nr.8521. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  Kerkese per propozim  Marreveshje kuader me nje operator 

ekonomik 12 muaj 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  Blerje materiale elektrike, hidraulike etj  REF-85217-01-29-

2021 

 

Fondi Limit 3,499,980 (tremilion e katerqind e nentedhjete e nentemije e nenteqind e 

tetedhje ) LEKE PA TVSH 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 08.02.2021 Nr17 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X   

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, çmim për njësi të 

ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  “SAM-ARS” shpk,     L62629204V 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

çmim për njësi të ofruar 99500(nentedhjete e nente mije e peseqind)leke pa tvsh 

/vlera e pritshme e kontrates 3,485,490(tre milion e katerqind e tetedhjete e pese mije e katerqind 

e nentedhjete)leke pa tvsh 

         (me numra dhe fjalë) 



 

1.  “Koloseu” shpk,     J72603129H 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

vlera e ofertes 3,250,000 ( tre milion e dyqind e pesedhjete mije)leke pa tvsh 

         (me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1.  “Koloseu” shpk,     J72603129H 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

vlera e ofertes 3,250,000 ( tre milion e dyqind e pesedhjete mije)leke pa tvsh 

         (me numra dhe fjalë) 

 

 

Perkatesishte per arsyet e meposhtme: 

 

- dokumentacioni administrativ-ligjor-kualifikues i paraqitur nga Operatori ekonomik Coloseu  

shpk: nuk eshte i plote :  

-Formulari i ofertes i paraqitur nga operatori  nuk ka cmimet/njesi per te gjithe zerat e 

preventivit, nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve te energjise elektrike.  

-Objekti i aktivitetit nuk perputhet me objektin e prokurimit, nuk ka paraqitur furnizime te 

meparshme te ngjashme te realizuara gjate 3 viteve te fundit.  

-Nuk ka paraqitur deklarate qe merrni persiper transportin e mallrave objekt prokurimi ne cdo 

kohe sipas kerkesave te AK.. 

- Nuk ka paraqitur autorizim nga prodhuesi per artikujt objekt prokurimi si edhe ISO te 

prodhuesit.Nuk ka paraqitur kataloge per artikujt e kerkuar.  

-Nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara ne DST duke mos plotesuar kriteret e vecanta per 

kualifikim pika 2.1.a,dh.  Pika 2.2,1 Pika 2.3,1 Pika 2.3,4 Pika 2.3,5 a,b,c,d, Pika 2.3,6 Pika 2.3,7 

te kekrkuara ne DST. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operator 

ekonomikë i  suksesshëm: 

 

 

 



1.  “SAM-ARS” shpk,     L62629204V 

  Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

çmim për njësi të ofruar 99500(nentedhjete e nente mije e peseqind)leke pa tvsh 

/vlera e pritshme e kontrates 3,485,490(tre milion e katerqind e tetedhjete e pese mije e katerqind 

e nentedhjete)leke pa tvsh 

         (me numra dhe fjalë) 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Qendres Spitalore “Dr.Xhaferr Kongoli Elbasan”, 

Adresa: “Rruga Petrit Gace” Elbasan zyra e Zv. Drejtorit te sherbimeve administrative, brenda 

5  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.02.2021 

 

Ankesa: JO 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                         D R E J T O R E  

                  Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ 


