FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Operatorin ekonomik “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k. me NIPT – K81503063B dhe me
ofertë ekonomike, me vlerë: 2,851,147 (dy milon e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e njëqind e
dyzet e shtatë) lekë pa TVSH.
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-64459-04-23-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje artikuj kancelarie për vitin 2018”
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 si
vijon:
1.

Operatori ekonomik: “4K TRADING ALBANIA” sh.p.k. me NIPT – L52310028T dhe
me ofertë ekonomike, me vlerë: 3,200,000 (tre milion e dyqind mijë) lekë pa TVSH.

2.

Operatori ekonomik: “INTERLOGISTIC” sh.p.k. me NIPT – K21605003M dhe me
ofertë ekonomike, me vlerë: 3,082,604.81 (tre milion e tetëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind
e katër pikë tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH.

3.

Operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k. me NIPT – J62426002Q dhe me ofertë
ekonomike, me vlerë: 3,017,271 (tre milion e shtatëdhjetë e një mijë e dyqind e
shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH.

4.

Operatori ekonomik “IT Gjergji Kompjuter” sh.p.k. me NIPT – K81503063B dhe me
ofertë ekonomike, me vlerë: 2,851,147 (dy milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e
njëqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH.

5.

Operatori ekonomik “Eldi Qafmolla” me NIPT – L02116025O nuk ka paraqitur oferte
ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Operatori ekonomik “Eldi Qafmolla” me NIPT – L02116025O nuk është kualifikuar pasi nuk
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ka paraqitur ofertë ekonomike, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar në DT, si dhe nuk ka
paraqitur as mostrat e kërkuara në DT fakt i cili përbente dhe nje kusht tjetër për skualifikim.
***
Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “IT Gjergji
Kompjuter” sh.p.k. me NIPT – K81503063B dhe me ofertë ekonomike, me vlerë 2,851,147 (dy
milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e njëqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë:
Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH)
Adresa

Rruga “Sami Frashëri”, Nr 8 Tiranë

Tel/Fax

00355 4 274 753

E-mail

info@fsdksh.com.al

Adresa e Internetit

http://www.fsdksh.com.al

Personi i kontaktit për këtë procedurë prokurimi, Z. Elkonis Buhaljoti, e-mail:
elkonis.buhaljoti@fsdksh.com.al., cel: 0673785225, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5(pesë) 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 [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: 22.05.2018
Ankesa: ka ose jo: nuk ka
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë__________
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