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

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjekti “INSIG” sh.a

NIPT: L71325019D

Adresa: Rruga “Jul Variboba”, Nr. 21, Tiranë

* * *

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, Marrëveshje Kuadër

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39682-12-29-2017

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i II-të: “Sigurimi i përgjegjësisë profesionale dhe

personale të studentit specializant”

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. INSIG sh.a., me NIPT L71325019D dhe vlerë 6.173.650 (gjashtë milionë e njëqind e

shtatëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSh);

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “INSIG” sh.a, me adresë

Rruga “Jul Variboba”, Nr. 21, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej

6.173.650 (gjashtë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë)

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 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
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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 Riklasifikimit është bërë në datën 27.02.2018

Ankesa: PO

Nga operatori ekonomik “INSIG” sh.p.k. më 20.02.2018 dhe ka marrë përgjigje më

26.02.2018.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANDI MAHILA

Punoi dhe konceptoi: Specialist i Sektorit të Prokurimeve, Ira Balliu
Miratoi: Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, Rubin Shehu
Miratoi: Drejtor i Buxhetit dhe Investimeve, Tea Kaceli
Data e dorëzimit në protokoll: ___.___.2018
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Adresa: Rruga ”Kongresi i Manastirit” Nr. 133, 1005 - Tiranë
Tel: +355 4 236 443 , Fax : +355 4 236 443
Web site: www.umed.edu.al

Kopje gjithsej: 4 (katër)
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