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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “M.Lezha” sh.p.k
NUIS: J76504013C
Zona Industriale, Rruga Lëvizja e Postribës, Shkodër

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”

Numri i referencës së procedures: REF-95021-11-20-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim vendosje orendish dhe pajisjesh për mobilim sallash

dhe zyrash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

Publikime të mëparshme: “Nuk ka”

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

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

1. “Igli Sand” shpk NUIS: J94625209A,

Vlera 22 510 700 (njëzet e dy milion e pesëqind e dhjetë mijë e shtatëqind) lekë pa TVSh

2. “M.Lezha” shpk NUIS: J76504013C

Vlera 22 432 269 (njëzet e dy milionë e katërqind e tridhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e

nëntë) lekë pa TVSh

3. “Erald” shpk NUIS: J74517205P

Vlera 22 177 460 (njëzet e dy milionë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e

gjashtëdhjetë) lekë pa TVSh

4. “Muca” shpk NUIS:K01421002H

nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

1. Operatori ekonomik ”Igli Sand”, me NUIS: J94625209A, me ofertë ekonomike me vlerë 22

510 700 (22 milion e pesëqind e dhjetë mijë e shtatëqind) lekë pa TVSh, nuk është kualifikuar

për arsye se:

- dëshmia për furnizime të mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 3 viteve të fundit

është nën vlerën minimale prej 30% të fondit të prokurimit;

- nuk ka paraqitur certifikatat e përcaktuara në pikën 2, të kriterit 2.3, kapaciteti teknik, të

dokumenteve standarde të tenderit;
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- nuk ka paraqitur numrin e kërkuar të punonjësve, si dhe diplomën dhe kontratën e punës

për inxhinierin e drurit;

- nuk ka paraqitur mostra në ditën dhe orën e hapjes së ofertave;

- nuk ka paraqitur vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të

energjisë elektrike;

- nuk ka paraqitur Leje Mjedisore (Autorizim Mjedisor).

2. Operatori ekonomik ”Erald” shpk, me NUIS: J74517205P, me ofertë ekonomike me vlerë 22

177 460 (njëzet e dy milionë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë)

lekë pa TVSh, nuk është kualifikuar për arsye se nuk ka paraqitur certifikatë për karrige

rrotulluese EN 1335-1:2000, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009.

3. Operatori ekonomik ”Muca” shpk me NUIS: K01421002H, nuk është kualifikuar për arsye se

nuk ka paraqitur asnjë dokument sipas kërkesave të DST-së.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “M.Lezha” sh.p.k me

adresë Zona Industriale, Rruga Lëvizja e Postribës, Shkodër, me vlerë të përgjithshme prej 22

432 269 (njëzet e dy milionë e katërqind e tridhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë)

lekë pa TVSh, është identifikuar si oferta më e suksesshme.

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

e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë. sigurimin e kontratës, 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 31.12.2018.

Ankesa: Nuk ka pasur.
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