SPITALI RAJONAL FIER
Nr. _______Prot.

Fier,me ____/____/2017
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “Alba Foto” shpk Shkoder Lagjja Pedonale, Rruga Kole Idromeno,
Godina nr.4, kati 2 Shkoder
Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim (elektronik)
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale imazherie filma dhe solucione” me fond limit
: 971 730 (nenteqind e shtatedhjete e nje mije e shtateqind e tridhjete) leke pa TVSH, me burim
financimi Buxheti i Shtetit

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike date 27.02.2017 numer 8
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë bashkimi i operatoreve me vlerat përkatëse të
ofruara:
1. “Alba Foto” shpk

Shkoder,

Nipt K86618008S

Vlera : 868 060 (teteqind e gjashtedhjete e tete mije e gjashtedhjete) lek pa T.V.SH dhe 1 041 672
(nje million e dyzete e nje mije e gjashteqind e shtatedhjete e dy) leke me TVSH.
2.

“Saer Medical”sh.p.k

Tirane,

Nipt K31610086 D

Vlera : 887 683 (teteqind e tetedhjete e shtate mije e gjashteqind e tetedhjete e tre) lek pa T.V.SH
dhe 1 065 219.6 (nje million e gjashtedhjete e pese mije e dyqind e nentembedhjete pike gjashte)
leke me TVSH.
3. “Medfau” shpk

Tirane

Nipt J93610823R

Tirane,

Nipt L31505034R

Vlera : 0 (zero) leke.
4. “Paera” sh.p.k
Vlera : 0 (zero) leke.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
____________________________________________________________________________________
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1. “Medfau” shpk
Vlera : 0 (zero) leke
2. “Paera” sh.p.k

Tirane

Nipt J93610823R

Tirane,

Nipt L31505034R

Vlera : 0 (zero) leke
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
3. “Medfau” shpk

Tirane

Nipt J93610823R

Nuk ka paraqitur dokumentat sipas kerkesave per kualifikim, jane vleresuar dokumentat teknike
dhe rezulton se nuk ka paraqitur oferte dhe dokumentacion sipas kerkesave te kerkuar nga
Autoriteti Kontraktor dhe te percaktuar ne DST por ka hedhur ne sistem vetem certifikate ISO
9001:2008, kontrate te ngjshme dhe vertetim realizimi si dhe fatura tatimore shitje, vertetim debie
leshuar nga OSHEE, ekstraktin historik dhe te regjistrit te kompanise. Per keto arsye ky
operator ekonomik skualifikohet nga kjo procedure prokurimi.
4. “Paera” sh.p.k

Tirane,

Nipt L31505034R

Nuk ka paraqitur dokumentat sipas kerkesave per kualifikim, jane vleresuar dokumentat teknike
dhe rezulton se nuk ka paraqitur oferte dhe dokumentacion sipas kerkesave te kerkuar nga
Autoriteti Kontraktor dhe te percaktuar ne DST por ka hedhur ne sistem vetem certifikaten e
regjistrimit leshuar nga QKR. Per keto arsye ky operator ekonomik skualifikohet nga kjo
procedure prokurimi.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Alba Foto”
shpk Shkoder Lagjja Pedonale, Rruga Kole Idromeno, Godina nr.4, kati 2 Shkoder se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 868 060 (teteqind e gjashtedhjete e tete mije e
gjashtedhjete) lek pa T.V.SH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitalit Rajonal Fier me adrese L. 1 Maji , Rruga
“Invalidet e Luftes” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10
(dhjete) 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 t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar siç parashikohet në nenin 58 të ligjit për
prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006“Për prokurimin publik” me gjithe ndryshimet.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.03.2017
Ankesa: NUK KA PATUR
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
BRUNILDA ÇAMI
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