
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

KLINIKA UNIVERSITARE STOMATOLOGJIKE

Rruga e Dibres, prane Spitalit universitar “ Nene Tereza” Tiranë

Nr. ________Prot Tirane, 07/05/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Shoqerine“Marlen „ shpk me Adrese: rr Sul Misiri,Lagja Clirimi ,Elbasan

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-50392-02-22-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Blerje materiale stomatologjikeper vitin 2018”

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 dy ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. MOTO-MANIA shpk nipt L32203009T

Vlera 5 018 172(pesemilionetetembedhjetemijeenjeqindeshtedhjeteedy)leke pa tvsh

2. Marlen shpk NIPT J73312230J

Vlera 5 484 772(pesemilionekaterqindetetedhjeteekatermijeeshtateqindeshtatedhjeteedy)
lek pa tvsh

Gjatë proçesit të shqyrtimit të dokumentacionit administrativo-ligjor, si dhe të vlerësimit
të ofertave teknike-ekonomike, anetaret e komisionit te vlerësimit të ofertave konkludojne
si më poshtë:

* * *

Te skualifikoje operatorin Moto –Mania SHPK per arsye se ne lidhje me kapacitetin
teknik pika2.3 te kritereve per kualifikim te kerkuara ne shtojcen 8 kompania nuk



ploteson piken 1 –kontrata te ngjashme te tre viteve te fundit me nje vlere jo me pak
se 2227948 leke .

Te kualifikoje si te vlefshme oferten e operatorit Marlen shpk

Operatoret ekonomik ne lidhje me klaisifikim e tyre u njoftuan elektronikish

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin.“ . Marlen shpk NIPT
J73312230J se oferta e paraqitur nga ky operator eshte identifikuar si oferte e suksesshme.

Vlera5 484 772(pesemilionekaterqindetetedhjeteekatermijeeshtateqindeshtatedhjeteedy)
lek pa tvsh

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Klinikes Stomatologjike Universitare
Tirane]

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 7(shtate) 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) ) 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 09/03/2018

Ankesa: Ka pasur nga operatori MOTO-MANIA por me vendimin Nr 275 prot date
3/05/2018 nga KPP u lejua vazhdimi i procedures pasi KPP I dha te drejte KVO.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Anis THODHORJANI


