
Miratoi: D.Daci – Drejtor Juridik

Pranoi: V.Nikolli – Përgjegjese/Sek.Prokurimeve

Punoi: J.Locka– Juriste- Sek.Prokurimeve

Nr. kopjeve: 3 (tre)

Data:07.01.2019

Adresa: Rr . e Dibrës, Nr. 372, Nr. Tel. 042 36 26 27, Nr. Fax. 042 36 36 44

Faqe 1 nga 2

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË

DREJTORIA JURIDIKE

Nr. ______ Prot. Tiranë, më ___/___/2019

Shtojca 15

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 07.01.2019]

Për: “BIOMETRIC ALBANIA” shpk , J61827062E

Adresë: Rruga “Vllazën Huta”, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6, ap 25- Tiranë.

Procedura e prokurimit: Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik- ku te gjitha
kushtet jane te përcaktuara- me afat 1 vjecar (12 muaj); me objekt “Blerje materiale
mjekësore për Shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare “

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-94422-11-15-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Marreveshje Kuader me nje operator ekonomik- ku te
gjitha kushtet jane te përcaktuara- me afat 1 vjecar (12 muaj); me objekt “Blerje materiale
mjekësore për Shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data e nënshkrimit të
marrëveshjes kuadër.

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  

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

1 Shoqëria “BIOMETRIC ALBANIA” shpk NIPT J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

1.Oferton me cmim total per njesi me vleren per njesi 702,780(shtateqind e dy mije e shtatqeind

e tetedhjete)leke pa t.v.sh, dhe vlere totale 8,109,000(tete million e njeqind e nente mije)leke

pa t.v.sh.

2. Shoqëria “MONTAL” shpk J62009007F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike
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3. Shoqëria “EUROMED” K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

***

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqëria “MONTAL” shpk J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

2. Shoqëria “EUROMED” K71718012P

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

***

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se ofertat e mesiperme nuk përmbajne të gjithë

dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1.Operatori Ekonomik “BIOMETRIC ALBANIA” shpk NIPT J61827062E

Oferton me cmim total per njesi me vleren per njesi 702,780(shtateqind e dy mije e shtatqeind e

tetedhjete)leke pa t.v.sh, dhe vlere totale 8,109,000(tete million e njeqind e nente mije)leke pa

t.v.sh.

Etj.______________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë,
me adresë Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë], brenda 5 (PESE) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2018

Ankesa: ka ose jo: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _--_

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI


