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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. / Prot. Tiranë, më
_____/___/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

Për: Montal Sh.p.k NIPT J62009007F, adrese: Tiranë,”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2 ,
përfaqësues me prokurë të posacme i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë
Montal me NIPT J62009007F Adresë: Tiranë,”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2 dhe
Biometric Albania me NIPT J61827062E Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila
Park, Kati 6.

* * *

Procedura e prokurimit: e hapur, me mjete elektronike, mallra, Ref: 44701-02-07-2018.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “MM2-Blerje materiale konsumi për respirim, aspirim,
infuzion, kirurgji”- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik - ku të gjitha kushtet
janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar(12 muaj)”
Fondi limit*i marrëveshjes kuadër: 369,109 (treqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e
nëntëqind e nëntë) Lekë pa TVSH, ku fondi limit nënkupton totalin e çmimeve të
përllogaritura për njësi për çdo artikull, referuar pikës 7.3 të Udhëzimit nr. 6, datë 16.01.2018
“Për përdorimin e marrëveshjes kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”të Agjencisë
së Prokurimit Publik.
Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër (në total):
110,630,751 lekë pa TVSH.
Data e zhvillimit të tenderit: 05.03.2018

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, ofertad dekonomikisht më e favorshme

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

 Bashkimi i operatoreve: Montal me NIPT J62009007F dhe Biometric Albania
me NIPT J61827062E me perfaqesues Montal Shpk me ofertën me vlerë në total
për njësi për cdo artikull prej 343,598.50 (treqind e dyzet e tre mije e peseqind e
nentedhjete e tete .50) lekë pa TVSH.

 Euromed Shpk pa oferte.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Euromed Shpk
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Shoqeria, Euromed Shpk nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne kriteret e
pergjithshme dhe te vecanta per kualifikim. Gjithashtu kjo shoqeri nuk ka dorezuar oferte
ekonomike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Montal Sh.p.k NIPT J62009007F
adrese: Tiranë,”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2, përfaqësues me prokurë të posaçme i
bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë Montal Sh.p.k me NIPT J62009007F dhe
Biometric Albania Sh.p.k me NIPT J61827062E, se oferta e paraqitur me vlerë në total për
njësi për cdo artikull prej 343,598.50 (treqind e dyzet e tre mije e pese qind e nentedhjete e tete,
e pesedhjete) lekë pa TVSH, me vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen në total pa
TVSH prej 105,560,615.50 (njeqind e pese milion e peseqind e gjashtedhjete mije e gjashteqind
e pesembedhjete e pesedhjete qindarka) Lekë, pikët totale të marra [_____] është identifikuar si
oferta e suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 5 (pesë) 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 20.03.2018

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja
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