
 
     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

       MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE 

        KLINIKA STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE 

        TIRANË 

 
Nr._____ prot.               Tiranë, me ____/_____2021 

 

  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për: “MARLEN/ E”sh.p.k.  

NIPTI  J73312230J 

Adresa: Rr “Sul Misiri” Elbasan                                

* * * 

Procedura e prokurimit: “Tender i hapur”me mjete elektronike. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79721-11-24-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: «Blerje materiale stomatologjike» per nevoja te KSU per vitin 

2021. Levrimi i mallit brenda  2 muajeve ose ditë 60 dite nga data e nenshkrimit te kontrates. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

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

 

1.”Marlen/E “   sjh.p.k. me numer  NIPTI  J73312230J dhe me vlere oferte 9.881.400 leke pa 

TVSH  

 

2. “Advantage Dental”sh.p.k.  me numer NIPTI K 01606002H , me vlere oferte 7 986 300 leke 

(  pa TVSH ). 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “Advantage Dental” sh.p.k. , me numer NIPTI NIPTI K 01606002H , me vlere oferte 

7 986 300 leke (  pa TVSH ). 

 

 

 



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Nuk ploteson kriterin e percaktuar tek shtojsa 9 , pika 2 “Kriteret e vecanta per 

kualifikim” - Kapacitetin ekonomik”, pika 2.2 , a/ Bilanci i vitit 2018 i pa konfirmuar 

nga tatimet. 

 Nuk ploteson kriterin e percaktuar tek shtojsa 9 , pika 2 “Kriteret e vecanta per 

kualifikim” “Kapacitetin ekonomik”, pika 2.2 , b/ - Nuk ka paraqitur veretim xhiro per 

vititn 2019.  

 Nuk ploteson kriterin e percaktuar tek shtojsa 9 , pika 2 “Kriteret e vecanta per 

kualifikim” - Kapaciteti teknik”, pika 2.3/ a-  Furnizime te mëparshme të ngjashme në 

një vlerë jo me te vogel se 40 % e fondit limit objekt prokurimi të realizuara gjatë tre 

viteve të fundit;  Te gjitha faturat qe jane depozituar jane per pajisje dentare dhe jo per 

materiale stomatologjike. Nga 185 artikuj vetem 5 artikuj jane te perfshira ne faturat . 

Vertetimi i realizimit per kontrate te gjashme eshte i pa vlefshem pasi eshte i vitit 2011. 

Nuk ploteson kushtetin e kerkuar “ Furnizime te mëparshme të ngjashme në një vlerë 

jo me te vogel se 40 % e fondit limit objekt prokurimi të realizuara gjatë tre viteve të 

fundit;   

 Nuk ploteson kriterin kapacitetin teknik ekonomik, pika 2.3 , d/ - Operatori ekonomik 

nuk k paraqitur deklaraten mbi origjinen e mallit (firma prodhuese dhe vendi I 

prodhimit ). 

 Certifikata ISO eshte fotokopje e pa noterizuar, ne kundershtim me kriterin ku 

percaktohet se “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara 

të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim”. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Marlen/E”sh.p.k. me numer  

NIPTI  J73312230J, me Adrese: Rr “Sul Misiri” Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë 

të përgjithshme prej 9.881.400 ( nentemilion e teteqindetetedhjetenjemije e katerqind) leke 

pa TVSH , është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë: Klinikes Stomatologjike Universitare – Tirane, me 

adrese: Rruga e Dibres , prane Spitalit Universitar “ Nene Tereza” Tirane, Teuta Lako 

teuta.lako@gmail.com sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 ( pese) 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 28.12.2020 

Ankesa: JO  
 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

                    ANIS THODHORJANI     
KoncepKoncepKO 
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