
REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E SHENDETESISE

DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE SHKODER

Rr. Bujar Bishanaku, Shkoder , Albania, tel +3552246595 e-mail.drshshkoder@shendetesia.gov.al

Nr. ____ prot. Shkoder,me date ___/____/.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “MOTO-MANIA” SH.P.K me NIPT L32203009T

Adresa: Tiranë Kashar Mezez ,Rruga dytësore ,Autostrada TR.-Dr ,Km.1 ,Rruga Demneni ,Godina nr.1

Procedura e prokurimit : Kërkesë për propozim ( mallra ) prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59383-03-28-20184

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale mjekimi stomatollogjike “

Me Fond limit: 1,500,000 ( njëmilion e pesëqind mijë ) lekë pa TVSH

Vënë në dispozicion nga: Buxheti i Shtetit i vitit 2018, Shpenzime operative.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 03.04.2018 Nr. 13

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “MOTO-MANIA” SH.P.K me NIPT L32203009T

Vlera: 1 384 500 ( një milion e treqind e tetëdhjetë e katër mijë e pesëqind) lekë, (pa TVSH)

2.”MARLEN” SH.P.K me NIPT J73312230J

Vlera: 1 471 000 (një milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë) lekë, (pa TVSH)

3.”VOJSAVA DODAJ” me NIPT L6760950R

Vlera: 971100 ( nëntëqind e shtatedhjete e nje mije e njeqind) lekë, (pa TVSH)

4.”EUROGJICI-SECURITY” me NIPT K31929010K

Vlera: Nuk ka paraqitur formulare oferte.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:



Operatori ekonomik ”VOJSAVA DODAJ” me NIPT L6760950R dhe ”EUROGJICI-SECURITY” me NIPT

K31929010K

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk kane paraqitur dokumentacionin administrativo-ligjor dhe teknik te kerkuar ne DST.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Ofertuesin , “MOTO-MANIA” SH.P.K me NIPT

L32203009T me adresë: Tiranë Kashar Mezez ,Rruga dytësore ,Autostrada TR.-Dr ,Km.1 ,Rruga Demneni

,Godina nr.1 ,se oferta e paraqitur, me vlerë të përgjithshme ( vlera totale e ofertës ) 1 384 500 ( një milionë e

treqind e tëtëdhjetë e katër mijë e pesëqind) lekë, (pa TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë: Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë Shkodër

Adresa:” Bujar Bishanaku”, Shkodër, Albania ,tel +3552246595 e-mail.drshshkoder@shendetesia.gov.al

sigurimin e kontratës ,sic parashikohet në dokumentat e tenderi, 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, do të konfiskohet sigurimi i

ofertës suaj dhe kontrata do ti akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar ,oferta e të cilit është

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 1 471 000 (një milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë) lekë,

(pa TVSH), sic parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr.9643 datë 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27/04/2018

Ankesa: ka ose jo NUK KA


