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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Subjektit:  “Sparkle 32” 
Nuis:L51327014R 

Tiranë,Kamëz, Lagjja "Frutikulturë", Rruga "Bulevardi Blu" 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” 

Numri references së procedures: REF-74295-10-07-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese 

të Universitetit të 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. “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP” NUIS: L72230026K 

Vlera: 6 014 474 (gjashtë milion  e katërmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) 

Lekë pa Tvsh.  

 

2. “Atlantik 3” shpk NUIS: K22218003V 

Vlera 7 396 700 (shtatëmilion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind) Lekë pa tvsh 

 

3. “Euro Mega 2010”                                                        NUIS: K91624505A 

Vlera: 4 903 825 (katërmilion e nëntëqind e tremijë e tetëqind e njëzetë e pesë)Lekë pa tvsh. 

 

 

4. “Murati D”    NUIS: K42003004T 

Vlera: 5 113 720 (pesëmilion e njëqind e trembëdhjetëmijë e shtatëqind e njëzetë) Lekë pa 

Tvsh 

 

5. “Sparkle 32”   NUIS: L51327014R 

Vlera : 7 170 725 (shtatëmilion e njëqind e shtatëdhjetëmijë e shtatëqind e njëzetë e pesë) Lekë pa 

tvsh. 
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Janës kualifikuar ofertuesit si më poshtë: 

1. A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP” NUIS:L72230026K 

2. “Atlantik3”                                                                   NUIS: K22218003V 

3. “Euro Mega 2010”                                                        NUIS:K91624505A 

4. “MuratiD”                                                                    NUIS:K42003004T 

 

Arsyet e skualifikimit përkatësisht: 

1. Operatori ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP”, me NUIS: 

L72230026K dhe me ofertë ekonomike 6 014 474 (gjashtë milion  e katërmbëdhjetë mijë e 

katërqind e shtatëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh.,  nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të 

gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht: 

- Piken 2.3.1 e kapacitetit teknik kriteret e vecanta te kualifikimit, shtojca 8, pasi nuk ka 

paraqitur skedat të kërkuara sipas D.S.T-se. 

-  Oferta ekonomike kishte gabim aritmetik në shumën totale, OE nuk ju pergjigj 

lajmerimit te bere në formën elektronike në SPE për korigjimin e gabimit. 

 

2. Operatori ekonomik “ATLANTIK 3”, me NUIS: K22218003V dhe me ofertë ekonomike            

7 396 700 (shtatëmilion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind) Lekë pa tvsh, nuk 

kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte 

të Tenderit (DST), konkretisht: 

- Nuk ka paraqitur formularin e ofertes sipas Shtojces  1 te DST-se. 

 

3. Operatori ekonomik “Euro Mega 2010”, me NUIS: K91624505A dhe me ofertë ekonomike 

4 903 825 (katërmilion e nëntëqind e tremijë e tetëqind e njëzetë e pesë)Lekë pa tvsh, nuk 

kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte 

të Tenderit (DST), konkretisht: 

- nuk ka paraqitur raport analizën sipas pikën 2.3.2 te kapaciteti teknik të shtojcës 8 në 

Dokumentat Standarte të Tenderit, për artikullin hipoklorit natriumi. OE, por ka paraqitur 

raport analize nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial . 

 

4. Operatori ekonomik “Murati D”, me NUIS: K42003004T dhe me ofertë ekonomike                                   

5 113 720 (pesëmilion e njëqind e trembëdhjetëmijë e shtatëqind e njëzetë) Lekë pa Tvsh, nuk 

kualifikohet sepse nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte 

të Tenderit (DST), konkretisht: 

- Piken 2.3.1 e kapacitetit teknik kriteret e vecanta te kualifikimit, shtojca 8, pasi nuk ka 

paraqitur të gjitha mostrat e kërkuara sipas DST, mungon: Mostra e kerkuar per Hipoklorit 

Natriumi 13-15% (mostër 1 lit). 

 

http://www.umed.edu.al/
http://www.umed.edu.al/


Rruga  e Dibrës, Nr. 371, 1005 – Tiranë,       www.umed.edu.alinfo@umed.edu.al 
Faqe3nga3 

 

* * * 

Duke iureferuar procedures së lartpërmendur, informojmë subjektin “Sparkle 32”, me adresë 

Tirane, Kamez, Lagjja "Frutikulturë", Rruga "Bulevardi Blu", me vlerë të përgjithshme prej,  

7 170 725 (shtatëmilion e njëqind e shtatëdhjetëmijë e shtatëqind e njëzetë e pesë)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 (nëseështëkërkuar) dhe kontrata do t’I akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar (nërast se ka), siç parashikohet në nenin 58 tëLigjit nr. 9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, I ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 28.10.2020 

Njoftimi i rivlersimit është bërë në datën 16.11.2020 

 

Ankesa:Ka pasur ankesa pranë AK te cilat kanë marrë përgjigje me datë 9/11/2020, si dhe në KPP 

për të cilat KPP ka dalë me Vendimin 583/2020 date 18/12/2020. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Andi MAHILA 

 

 

Numri i kopjeve: 3 (tre) 
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