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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “ONUFRI” sh.p.k
NUIS: J91801003E
Adresa: Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Konferenca e Pezës, Ndërtesa

Nr.71, Hyrja 5, Kodi Postar 1027, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje diplomash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Numri i referencës së procedures: REF- 77049-06-28-2018

Publikime të mëparshme: “Nuk ka”

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

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

1. ”ALBDESIGN PSP” nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

2. “KRISTALINA.KH” me ofertë 839,945 (tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e
dyzet e pesë) lekë pa t.v.sh.

3. “ONUFRI” me ofertë 890,095 (tetëqind e nëntëdhjetëmijë e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa
t.v.sh.

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

1. Operatori ekonomik ”ALBDESIGN PSP” me NUIS: L51819005Q, nuk ka paraqitur ofertë

ekonomike dhe nuk ka paraqitur dokumentat e kërkuara sipas kriterëve të vendosura në

Dokumentat Standarte të Tenderit.

4. Operatori ekonomik “KRISTALINA.KH”, me NUIS: K11501002D, me ofertë 839,945
(tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e dyzet e pesë) lekë pa t.v.sh, është
s’kualifikuar, pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2017
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dhe 2018, lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore ku është i regjistruar, dhe në mostrat e
paraqitura nga njësitë e qeverisjes vendore, ku është e regjistruar, dhe në mostrat e paraqitura
nuk janë integruar të gjitha elementet sipas specifikimeve teknike në Dokumentat Standarte
të Tenderit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “ONUFRI” me adresë
Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Konferenca e Pezës, Ndërtesa Nr.71, Hyrja 5, Kodi Postar 1027,
Tiranë me vlerë të përgjithshme prej 890,095 (tetëqind e nëntëdhjetëmijë e nëntëdhjetë e
pesë) lekë pa t.v.sh. ka paraqitur të gjitha dokumentat e kërkuara sipas Dokumentave Standarte
të Tenderit dhe për këtë arsye është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, me adresë Rruga e

Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 (në rast se ka), 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: 30.07.2018.

Ankesa: Nuk ka pasur.
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