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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “Moto-Mania” sh.p.k
NUIS: L32203009T
Kashar Mezez, Rruga Dytesore, Autostrada TR-DR, Km.1, Rruga Demneri,

Godina nr.1, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”,me lote

Përshkrim i shkurtër i kontratës:Loti 7 “Materiale stomatologjike për Departamentin e kirurgjisë

OMF”

Numri i referencës së procedures: REF-77249-06-29-2018

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. “Farma Net Albania” shpk me ofertë ekonomike 342 600 (treqind e dyzet e dymijë e

gjashtëqind) lekë pa tvsh.

2. “Marlen” shpk me ofertë ekonomike 345 000 (treqind e dyzet e pesëmijë) lekë pa

tvsh.

3. “Moto Mania” me ofertë ekonomike 326 000 (treqind e njëzet e gjashtëmijë) lekë pa

tvsh.

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

1. “Farma Net” shpk me ofertë ekonomike 342 600 (treqind e dyzet e dymijë e gjashtëqind)

lekë pa tvsh dhe NUIS: K92201080V , s’kualifikohet sepse operatori ekonomik nuk ka

paraqitur te gjitha autorizimet nga prodhuesi ose distributori i autorizuar ne perputhje me piken 2

te kapacitetit teknik (2.3), mungon autorizimi Adipharama LTD.

2. “Marlen” shpk me ofertë ekonomike 345 000 (treqind e dyzet e pesëmijë) lekë pa tvsh dhe

NUIS :J73312230J s’kualifikohet sepse nuk ka paraqitur sherbime të ngjashme në një vlerë sa

40% e vlerës së fondit limit te lotit qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit

nga data e zhvillimit te tenderit., nuk ka paraqesitur autorizimin nga prodhuesi / MAH /
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distributori i autorizuar prej prodhuesit (ku te vertetohet lidhja) nëpërmjet te cilit konfirmohet se

autorizohet të tregtoje materiale mjekesore objekt prokurimi., nuk ka paraqitur çertifikatën ISO

9001:2008 / ISO 9001:2015(ose ekuivalente të vlefshme) mbi “Sistemet e menaxhimit të

cilësisë”, per import eksport, tregetim të materialeve mjekësore në përputhje me objektin e

prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi

kombetar i akreditumit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e

Shqiperise. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “Moto-Mania” sh.p.k me adresë

Kashar Mezez, Rruga Dytesore, Autostrada TR-DR, Km.1, Rruga Demneri, Godina nr.1, Tiranë me vlerë

të përgjithshme prej 326 000 (treqind e njëzet e gjashtëmijë) lekë pa tvsh, ka paraqitur të gjitha
dokumentat e kërkuara sipas DST 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 17.08.2018.

Ankesa: Nuk ka pasur.
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