
MINISTRIA E BRENDSHME

AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____Prot. Tiranë, më ____.____
2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Lotin II. “Blerje e aparatit për analizimin e tensionit të shpimit për Drejtorinë e
Përgjithshme të Doganave”

Operatori ekonomik “NOVAMAT” shpk me adresë: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos
Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së lotit: REF-82159-08-06-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II. “Blerje e aparatit për analizimin e tensionit të shpimit
për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave”, me fond limit 1.480.000 (një milion e katërqind e
tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

Afati i lëvrimit: 45 ditë nga lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme: jo Buletini i Njoftimeve Publike nr. 32 datë 13 Gusht 2018

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

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1) NOVAMAT shpk K81615002O
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 1.222.222 (njëmilion e dyqind e njëzet e dymijë e dyqind e njëzet e dy) lekë (pa
TVSH) (me numra dhe fjalë)

2) KRIJON shpk K12023001A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera: 1.330.000 (njëmilion e treqind e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

3) ALMedical shpk K21511002I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera: 1.350.000 (njëmilion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe
fjalë)

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “ALMedical” shpk me numër K21511002I me ofertë ekonomike

1.350.000 (njëmilion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

“Ofertuesi nuk plotëson specifikimet teknike të pajisjes laboratorike aparat për analizimin e
tensionit të shpimit, të përcaktuara në shtojcën 10 të DT, sepse të dhënat teknike të katalogut të
paraqitur në gjuhën shqipe nuk janë në përputhje me të dhënat teknike të kërkuara nga autoriteti
kontraktor për këto pajisje, si dhe në katalogun e përkthyer nuk evidentohen disa nga të dhënat
kryesore të pajisjes si “Rezolucioni i matjes së temperatures 0.8-1.2°C” dhe “Temperatura e
magazinimit -20 … 55 °C”. Më konkretisht, ofertuesi ka paraqitur aparat me “konsum të
energjisë 140 VA” ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar “70-80 VA”; me “tregim të
temperaturës së mostrës së vajit 5-50°C” ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar “0 … 99
°C”; me “temperaturë ambienti +5 - 60°C” ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar “-5 …
45 °C”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “NOVAMAT”
shpk me adresë: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05, Tiranë,
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.222.222 (njëmilion e dyqind e njëzet e
dymijë e dyqind e njëzet e dy) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Drejtorisë së Përgjithshme të
Doganave, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë 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, 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 15.09.2018

Ankesa: Po.

Ka patur ankesë nga operatori ekonomik “KRIJON SHPK”, me nr.916 prot. datë 21.09.2018. Me
anë të shkresës nr.916/1prot. datë 25.09.2018 “Kthim përgjigje”, Komisioni i Shqyrtimit të
Ankesave mori vendim dhe njoftoi ofertuesin ankimues mbi mospranimin e ankesës. Në
përfundim të afatit ligjor të ankimimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk është
paraqitur asnjë ankesë nga ofertuesit për këtë Lot.
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