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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “KLIMA TEKNIKA TB2” sh.p.k
NIPT K49322506W

Adresë: “Lagjia 11 Janari ,Ndërtesë private pranë Fushës së Vjetër të Sportit, Gjirokastër”

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

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

Numri ireferencës së procedures: REF-72534-05-30-2018

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:

1. ”ALTEC” sh.p.k.,me NIPT K57923807W dhe vlerë 3.096.560 (tremilion e nëntëdhjetë e

gjashtëmijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSh);

2. “COMFORT” sh.p.k, me NIPT J61901194M dhe vlerë 3.123.950 (tremilion e njëqind e

njëzet e tremijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSh).

3. “KLIMA TEKNIKA TB2” sh.p.k me NIPT K49322506W dhe vlerë 3.074.000 (tre milion

e shtatëdhjetë e katërmijë) lekë (pa TVSh).

4. “SUPERIOR KLIMA KLIMA” sh.p.k me NIPT K91712015L dhe vlerë 3.395.200 (tre

milion e treqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e dyqind) lekë (pa TVSh)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Altec” sh.p.k. NIPT K57923807W
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Për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Altec” sh.p.k. është SKUALIFIKUAR, për arsye të mosparaqitjes “të

katalogjeve dhe skedat teknike të produkteve ku te dallohet qartë përputhja e të gjithë

specifikimeve teknike të kërkuara me produktet e ofruar, referuar pikës 2.3.7 të Dokumentave të

Tenderit.

2. “Superior Klima Klima” sh.p.k me NIPT K91712015L

Për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “Superior Klima Klima” sh.p.k. është SKUALIFIKUAR, për arsye të

mosparaqitjes “të katalogjeve dhe skedat teknike të produkteve ku te dallohet qartë përputhja e të

gjithë specifikimeve teknike të kërkuara me produktet e ofruara, referuar pikës 2.3.7 të Dokumentave

të Tenderi, gjithashtu, ky operator ekonomik nuk ka paraqitur deklaratë garancie për mallin e lëvruar,

sipas pikës 2.3.9 të Dokumentave të Tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “KLIMA TEKNIKA

TB2” sh.p.k me adresë “Lagjia 11 Janari ,Ndërtesë private pranë Fushës së Vjetër të Sportit,

Gjirokastër” me një vlerë të përgjithshme prej 3.074.000 (tre milion e shtatëdhjetë e katër

mijë) lekë (pa TVSh), është identifikuar si ofertë 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 në klasifikimin përfundimtar (në rast se 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 datën 14.06.2018.

Ankesa: Nuk ka
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