Shtojca 15
[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[02.06.2021]
Për: CLIMACASA, LEZHE Lagjja Beselidhja, Rruga "Shtraus", Pallati Nr. 1, kati perdhe,
Njesia me numer pronesie 5/82- N1, ZK Nr. 8632
Procedura e prokurimit: Kekese per propozim
Numri i referencës së procedurës: REF-94801-05-06-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “FV Ashensor per transportin e te semureve per nevoja te
Spitalit Rajonal Vlore”
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. CLIMACASA
L07805502F
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 3 200 000 (tre milion e dyqind mije) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

2. Ervis Lushaj Ervis Lushaj
L56504203H
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 3 240 000 (tre milion e dyqind e dyzete mije) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
3..KLEO-ASHENSOR
L62413020U
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera 3 200 000 (tre milion e dyqind mije) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
2. Ervis Lushaj Ervis Lushaj
Emri i plotë i shoqërisë

L56504203H
numri i NIPT-it

3..KLEO-ASHENSOR
Emri i plotë i shoqërisë

L62413020U
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Operatori Ekonomik Ervish Lushaj Ervis Lushaj: Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates ne
perputhje me piken 2.3.2 te DST ku specifikohet se OE duhet te disponoje licencat e nevojshme
per zbatimin e kontrates, si dokumentacionin perkates ne perputhje me piken 2.3.6 ku
specifkohet se OE duhet te paraqese Autorizim Prodhuesi (ose autorizim nga distributori i
autorizuar) per ashensoret qe do te perdore per realizimin e objektit te procedures.
Operatori ekonomik KLEO-ASHENSOR: Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates ne
perputhje me piken 2.3.7 te KVK te DST ku specifikohet se OE duhet te paraqese skede teknike
per ashensorin qe do te perdore per furnizimin e kerkuar
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë CLIMACASA, LEZHE Lagjja
Beselidhja, Rruga "Shtraus", Pallati Nr. 1, kati perdhe, Njesia me numer pronesie 5/82- N1, ZK
Nr. 8632 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 200 000 (tre milion e dyqind
mije) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Vlore, lagjja “Partizani”
dokumentacionin e nevojshem per lidhjen e kontrates, 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, 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
bazë të Ligjit 162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”,
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.05.2021
Ankesa: ka ose jo Nuk ka pasur ankesa
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]
Brunilda Mersini

