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MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

DREJTORIA RAJONALE E SHËNDETËSISË
FIER

Nr________Prot Fier,më_________2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për : Operatorin Ekonomik “MOTO-MANIA” SH.P.K me Nipt L 32203009 T me
adresë : Kashar Mezeze Rruga dytësore, Autostrada Tr-Dr, Km.1, Rruga
Demneri, Godina Nr.1 Tiranë.

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-66753-05-03-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Materiale Konsumi për Kliniken Dentare per vitin 2018”
me fond limit 1 200 000. (nje milion e dyqinde mije) lekë pa TVSH.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

1. Operatori ekonomik “Moto-Mania” shpk me Nipt L32203009T me vlere 880 630
(teteqinde e tetedhjete mije e gjashteqinde e tridhjete ) Leke pa TVSH.
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Operatori ekonomik
“Moto-Mania” shpk, adresa Kashar Mezeze Rruga dytesore, Autostrada TR-DR,
Km.1, Rruga Demneri, godina Nr.1 Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 880 630 (teteqinde e tetedhjete mije e gjashteqinde e tridhjete)
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm :
1. Operatori ekonomik “Bylis Pharma” shpk, është skualifikuar pasi nuk ka
paraqitur asnjë dokumentacion në këtë procedurë.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Rajonale te Shendetesise Fier Adresa:
Lagja “1 Maj ”Rr:Jani Bakalli, Fier, Albanai Tel & Fax +355 34 22 25 71 www.drshfier.gov.al,
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)
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ditëve nga 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 ose/dhe nëse është paraqitur
nga Operatori Ekonomik), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 28/05/2018.

Ankesa : Nuk ka

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRESHNIK TERNOVA
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