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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k. me NIPT- K81503063B dhe ofertë
ekonomike 9,949,471.7 (nëntë milion e nëntëqind e dyzet e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë
e një pikë shtatë) lekë pa TVSH.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77207-06-29-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje artikuj tonera për printera dhe fotokopje për vitin
2018”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Në këtë procedurë prokurimi kanë paraqitur oferta në mënyrë elektronike, 5 (pesë) operatorë
ekonomikë, si më poshtë vijon:

1. Operatori ekomomik “ADASTRA” sh.p.k. me NIPT – L41826018M me ofertë
ekonomike në vlerën: 9,878,000 (nëntë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë) lekë
pa TVSH.

2. Operatori ekomomik “ERISON COMPANY” sh.p.k. me NIPT-K92006501A i cili nuk
ka paraqitur ofertë ekonomike.

3. Operatori ekomomik “Infosoft Office” sh.p.k. me NIPT-J6246002Q dhe ofertë
ekonomike në vlerën: 13,723,951(trembëdhjetë milion e shtatëqind e njëzet e tre mijë e
nëntëqind e pesëdhjetë e një) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k. me NIPT-K81503063B dhe ofertë
ekonomike 9,949,471.7 (nëntë milion e nëntëqind e dyzet e nëntë mijë e katërqind e
shtatëdhjetë e një pikë shtatë) lekë pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “MondOffice” sh.p.k. me NIPT-K36328206E dhe oferte ekonomike
13,556,430 (trembëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e
tridhjetë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “ADASTRA” sh.p.k. për arsyet si vijon:

1. Në datë 06.08.2018 është paraqitur pranë Fondit dhe ka dorëzuar mostrat, por nga

hapja dhe verifikimi i mostrave në prani të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ka
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rezultuar se mungonin mostrat e parashikuara në zërin 13 dhe 20 të tabelës të publikuar

nga Autoriteti Kontraktor në Shtojcën 10 të DT. Kjo bie në kundërtim me DT ku është

parashikuar në mënyrë të qartë se për vlerësimin e ofertës teknike, operatori ekonomik

duhet të dorëzojë pranë Komisionit të Vleresimit të Ofertave në Autoritetin Kontraktor

mostrat e produkteve që ato ofrojnë për listën e artikujve të kërkuar në këtë procedurë

prokurimi ditën dhe orën e zhvillimit të tenderit të shoqëruar me autorizim dhe me

procesverbalin e dorëzimit të artikujve...Ky do të jetë një kusht për skualifikim në rast se

nuk do të paraqiten mostrat, do të ketë mangësi në produktet e dorëzuara ose nuk do ketë

përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar ka rezultuar se nuk është paraqitur
Certifikata e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 për të gjithë produktet, e cila
kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Kjo bie në kundërshtim me
Kriteret e veçanta të Kualifikimit të Dokumenteve të Tenderit, pika 2.3 Kapaciteti
Teknik” ku është përcaktuar se “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë
Çertifikaten e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 për të gjithë produktet. Certifikata
kërkohet të jetë e vlefshme ne kohën e zhvillimit të tenderit”.

Për arsyet e mësipërme operatori ekonomik “ADASTRA” sh.p.k. nuk i plotëson kriteret
sipas DT dhe nuk kualifikohet.

2. Operatori ekonomik “ERISONI COMPANY” sh.p.k. për arsyet si vijon:

Gjatë shqyrtimit nga ana e Komisionit të Vlerësimit të OfertaVE konstatohet se nuk ka

paraqitur asnjë dokumentacion kualifikues, dhe për këtë arsye ky operator ekonomik nuk

kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “IT Gjergji
Kompjuter” sh.p.k. me NIPT- K81503063B dhe ofertë ekonomike 9,949,471.7 (nëntë milion e
nëntëqind e dyzet e nëntë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e një pikë shtatë) lekë pa TVSH është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë:

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)

Adresa Rruga “Sami Frashëri”, Nr 8 Tiranë

Tel/Fax 00355 4 274 753

E-mail info@fsdksh.com.al

Adresa e Internetit http://www.fsdksh.com.al

Personi i kontaktit për këtë procedurë prokurimi do të jetë, Z. Elkonis Buhaljoti, e-mail:
elkonis.buhaljoti@fsdksh.com.al., cel: 0673785225.

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) 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

mailto:elkonis.buhaljoti@fsdksh.com.al
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t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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: 13.09.2018

Ankesa: ka ose jo: nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________


