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Nr. _______ Prot. Tiranë, më ___/___/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Datë 27.04.2018

Subjekti “ONUFRI” sh.p.k.

NIPT: J91801003E

Adresa: Rruga “Konferenca e Pezës”, Ndërtesa nr. 71, Hyrja 5, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39611-12-28-2017

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje diplomash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” Afati i

realizimit të kontratës: 20 ditë nga nënshkrimi i kontratës

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. Adel Co sh.p.k., me NIPT L2211702M dhe vlerë 1.358.500 (një million e treqind e

pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSh);

2. Dudaj-Group sh.p.k., me NIPT J91417007M dhe vlerë 1.598.090 (një million e

pesëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë) lekë (pa TVSh);

3. Kristalina KH sh.p.k., me NIPT K11501002D nuk ka paraqitur ofertë ekonomikë;

4. Onufri sh.p.k., me NIPT J91801003E dhe vlerë 1.037.400 (një million e tridhjetë e

shtatë mijë e katërqind) lekë (pa TVSh);

5. Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava sh.p.k., me NIPT J82019001J dhe vlerë

842.270 (tetëqind e dyzet e dy mijë e dyqind e shtatëdhjetë) lekë (pa TVSh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Dudaj-Group sh.p.k., me NIPT J91417007M

2. Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava sh.p.k., me NIPT J82019001J

3. Kristalina KH sh.p.k., me NIPT K11501002D
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Dudaj-Group sh.p.k., me NIPT J91417007M është skualifikuar për arsye se në

momentin e hapjes së ofertave nuk ka paraqitur përfaqësues të autorizuar dhe nuk ka

paraqitur as mostrat sipas DST.

2. Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava sh.p.k., me NIPT J82019001J është

skualifikuar për arsye se pas kërkimit të sqarimeve me shkresën nr. 2406/21 prot., datë

29.01.2018 “Kërkesë për sqarimin e ofertës ekonomike” të Universitetit të Mjekësisë,

Tiranë, subjekti ka kthyer përgjigjen me shkresën nr.2406/22 prot., datë 30.01.2018

“Sqarim lidhur me ofertën anomalisht të ulët”, sqarime të cilat nuk i ka mbështetur në

dokumenta shkresore sipas nenit 66, pika 5 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “për

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, I ndryshuar. Me procesverbalin nr. 2406/23

prot., datë 05.02.2018, Komisioni I Vlerësimit të Ofertave e ka skualifikuar operatorin

ekonomik “Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava” sh.p.k. për arsye se ka paraqitur

ofertë anomalisht të ulët.

3. Kristalina KH sh.p.k., me NIPT K11501002D është skualifikuar për arsye se nuk ka

paraqitur ofertë ekonomike dhe asnjë nga dokumentat e kërkuara sipas DST, përveç

ekstraktit të QKB.

* * *

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

adresë Rruga “Konferenca e Pezës”, Ndërtesa nr. 71, Hyrja 5, Tiranë, se oferta e paraqitur, me

një vlerë të përgjithshme prej 1.037.400 (një million e tridhjetë e shtatë mijë e katërqind)

lekë (pa TVSh), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i 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 (nëse ka) në klasifikimin përfundimtar, 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 05.02.2018

Ankesa: PO

Nga operatori ekonomik “Shtëpia Botuese Shtypshkronja Morava” sh.p.k. pranë Autoritetit

Kontraktor më 06.02.2018 dhe ka marrë përgjigje më 13.02.2018.
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Nga operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k. pranë Autoritetit Kontraktor më 09.02.2018 dhe ka

marrë përgjigje më 16.02.2018.

Operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k. ka depozituar ankesë pranë Komisionit të Prokurimit

Publik, ku Autoriteti Kontraktor është njoftuar nga KPP më datë 05.03.2018 dhe më datë

24.04.2018 KPP ka njoftuar Autoritetin Kontraktor mbi Vendimin e ankesës së paraqitur nga

operatori ekonomik “ADEL CO” sh.p.k.

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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