
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

AUTORITETI SHËNDETËSOR RAJONAL TIRANË

Nr. Prot _______ Tiranë_____.12.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Znj. Orjada Jaho

O.E.S DISTRIMED

Blv: “Bajram Curri – Rruga Nikollë Kaçorri, ND.1, Tiranë”

* * *

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti I REF: REF-83211-08-16-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: F.v pajisje mjekesore per dispançerinë e Tiranës”
është 7,690,736.66(shtatë million e gjashteqind e nentedhjet mije e shtateqind e tridhjet e
gjashte pike 667) lekë pa t.v.sh

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

OES Distrimed Çmimi i ofertës pa t.v.sh 3 845 000 lek Nr. Nipt: K31520054N

Biometric sh.p.k Çmimi i ofertës pa t.v.sh 3 975 000 lek. Nr. Nipt: J61827062E

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Erzeni/Sh sh.p.k Çmimi i ofertës pa t.v.sh 2 759 000 lek Nr. Nipt J66902027T

Montal Çmimi i ofertës pa t.v.sh 0.0 lek Nr. Nipt J62009007F

Paera Çmimi i ofertës pa t.v.sh 0.0 lek Nr. Nipt: L31505034R



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Për mos përmbushje të kritereve kualifikuese (ligjore-ekonomike-teknike) në DST

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [OES Distrimed] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 845 000 (tremilion e tetëqind e dyzet e pesëmijë)
lek pa t.v.sh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti kontraktor- Autoriteti Shëndetësor
Rajonal,Tiranë – Sektori Juridik; sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit,brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimittë 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej 3 975 000 (tremilion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë), 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 02.10.2018

Ankesa: PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 11.10.2018

Dritan ULQINAKU

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR


