FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[ 23.03.2021 ]
Për: [PHARMA PLUS SH.P.K.. Adresa : Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga Pavaresia,
Ndertesa nr 1, Kati i Pare, Zyra 170 dhe Magazine]
Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM, MALLRA
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87299-02-16-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Kontrata me objekt “MATERIALE MJEKIMI
STOMATOLOGJIKE” sherben per te blere materiale mjekimi stomatologjike qe sherbejne per
Shërbimin e Stomatologjisë pranëe NJVKSH Shkoder. Parashikohet per tu realizuar gjate vitit
2021]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr___date 16.02.2021
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1.Shoqeria “CARPATHIA ALBANIA”

sh.p.k.

Emri i plotë i shoqërisë

L41629009A
numri i NIPT-it

Vlera 2.271.460 (Dymilion e dyqind e shtatëdhjetë e njëmijë e katërqind e gjashtëdhjetë) lek.
2.Shoqeria “MOTO-MANIA” sh.p.k.

L32203009A

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 2.332.570 (Dymilion e treqind e tridhjetë e dymijë e pesëqind e shtatëdhjetë) leke) lek.
3.Shoqëria “PHARMA PLUS” sh.p.k.

L61424012N

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 2.499.460 (Dymilion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e katërqind e gjashtëdhjetë) lek.
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Shoqeria “CARPATHIA ALBANIA”
Emri i plotë i shoqërisë

sh.p.k.

L41629009A
numri i NIPT-it

2. Shoqeria “MOTO-MANIA” sh.p.k.
Emri i plotë i shoqërisë

L32203009A
numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Shoqeria “CARPATHIA ALBANIA” Sh.p.k. : 1. Nuk ka paraqitur Kataloget sipas formatit te
kërkuar në DST.
Shoqeria “MOTO-MANIA” Sh.p.k. : 1. Nuk ka paraqitur Kataloget sipas formatit te kërkuar në
DST.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ Shoqëria”PHARMA PLUS“
SH.P.K.. Adresa : Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga Pavaresia, Ndertesa nr 1, Kati i Pare,
Zyra 170 dhe Magazine] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [2.499.460
(Dymilion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e katërqind e gjashtëdhjetë) lek] pikët totale të
marra [NUK KA] është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Njesise Vendore te Kujdesit Shendetesor Shkoder,
Adresa: Rruga Bulevardi Bujar Bishanaku, Shkoder. Tek Z.Armando Vata] 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, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [NUK 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 datë 12.03.2021
Ankesa: ka ose jo NUK KA
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë NUK KA
[Titullare e AK - Xheni Halili]

