
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Drejtoria e Shërbimit Spitalor M A T
_______________________________________________________________________________________________________________________________

____

Adresa : Lagja “Drita” ,Rr.Ibrahim Temo , Burrel , MAT , ALBANIA

Nr._________Prot. Burrel, më 25/ 04/ 2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik: “ERDIS” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K71804011J.

Adresa: Aleksandër Mojsiu, Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” me objekt: “Blerje ushqimesh” për

Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Mat për vitin 2018, të ndarë në lote.

Numri i referencës së proçedurës/lotit, Loti 3: REF-59246-03-28-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 3 – “Blerje Mishi”, me fond limit në vlerën: 288 800

(dyqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH,

Kohëzgjatja e kontratës: nga data e lidhjes së kontratës, me përfundim më datë 31.12.2018.

Publikime të mëparshme: nuk ka patur

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 13, datë 03 Prill 2018

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

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

1. Operatorin Ekonomik: “NIKA” Sh.p.k, me numër Nipt-i: J76705047U

Vlera e ofertuar: 270 000 (dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH

2. Operatorin Ekonomik: “NELSA” Sh.p.k, me numër Nipt-i: J71601012S

Vlera e ofertuar: 270 000 (dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH



3. Operatorin Ekonomik: “ERDIS” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K71804011J

Vlera e ofertuar: 265 500 (dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH

4. Operatorin Ekonomik: “Sinani Trading” Sh.p.k, me numër Nipt-i: J64103483H

Vlera e ofertuar: 270 000 (dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatorin Ekonomik: “Sinani Trading” Sh.p.k, me numër Nipt-i: J64103483H

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik, shoqëria “Sinani

Trading” Sh.p.k, për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush dokumentacionin e

kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:

I. Nuk përmbushet pika 3 Kapaciteti Teknik/ Kritere e Veçanta të Kualifikimit:

Operatori ekonomik për lotin konkurues duhet të paraqesë dokumentin me anë të cilit vërtetohet

se subjekti i tij është i regjistruar pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU).

- Ky kriter nuk përmbushet, pasi nuk është paraqitur dokumentacioni (Vërtetim) i kërkuar

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Informojmë Operatorin Ekonomik: “ERDIS” Sh.p.k, me seli: Aleksandër Mojsiu, Tiranë me

numër Nipt-i: K71804011J, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 265 500

(dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Mat me adresë:

lagja “Drita”, Rr. “Ibrahim Temo”, Burrel, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat

e tenderit, brenda 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, kontrata do

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një

vlerë të përgjithshme prej: 270 000 (dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa TVSH, 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: 17.04.2018

Ankesa: Nuk ka patur.



Titullari i autoritetit kontraktor


