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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

SPITALI UNIVERSITAR OBSTETRIK - GJINEKOLOGJIK
“MBRETËRESHA GERALDINE”

Nr. ______ Prot., Tirane, 27.04.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Per: K.A.E.XH sh.p.k. NIPT: K71420004C, me adrese Rruga Fadil Rada, Ap. 1, prane
ATSH, Tirane

* * *

Procedura e prokurimit: Prokurim Elektronik – Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-55098-03-27-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Plotesimi i infrastruktures spitalore ne katin 1 ne Godinen e
Gjinekologjise me fond limit 6.610.825 (gjashte milion e gjashteqind e dhjete mije e
teteqind e njezet e pese leke pa tvsh)

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët + oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Operatori Ekonomik – K.A.E.XH sh.p.k. NIPT: K71420004C
Vlera: 6.593.716,67 (gjashte milion e peseqind e nentedhjete e 3 mije e shtateqind e
gjashtembedhjete leke e gjashtedhjete e shtate qindarka) (pa Tvsh)

2. Operatori Ekonomik – ADR TRANS sh.p.k. NIPT: L31304034G
Vlera: 0 (zero leke) (pa Tvsh)

3. Operatori Ekonomik – Shtator 90 sh.p.k. NIPT: K51806014S
Vlera: 0 (zero leke) (pa Tvsh)

Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. Operatori Ekonomik – ADR TRANS sh.p.k. NIPT: L31304034G
Vlera: 0 (zero leke) (pa Tvsh)

2. Operatori Ekonomik – Shtator 90 sh.p.k. NIPT: K51806014S
Vlera: 0 (zero leke) (pa Tvsh)
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perkatesisht per arsyet e meposhtme:

1. O.E nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar sipas shtojces 11
O.E nuk ka paraqitur oferte ekonomike

2. O.E nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar sipas shtojces 11
3. O.E nuk ka paraqitur oferte ekonomike

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë K.A.E.XH sh.p.k. NIPT:
K71420004C, me adrese Rruga Fadil Rada, Ap. 1, prane ATSH, Tirane, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6.593.716,67 (gjashte milion e peseqind e
nentedhjete e 3 mije e shtateqind e gjashtembedhjete leke e gjashtedhjete e shtate
qindarka) (pa Tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Mbreteresha Geraldine” (Zyra e
Protokollit) kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: -, siç parashikohet
në nenin 58 të ligjit për prokurimet publike nr. 9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 17.04.2020

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Eliona DEMALIAJ


