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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “DIMEX” sh.p.k
NIPT J61805519O

Adresë: “Durrës, L.14, Rr.Tiranë”

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materialesh pastrimi dhe dezinfektimi për Universitetin

e Mjekësisë, Tiranë”

Numri ireferencës së procedures/lotit: REF-72552-05-30-2018

Publikime të mëparshme: “Nuk ka”

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. ”DIMEX” sh.p.k.,me NIPT J61805519O dhe vlerë 1.147.800 (një milion e njëqind e

dyzet e shtatë mijë e tetëqind) lekë (pa TVSh);

2. “SINANI TRADING” sh.p.k, me NIPT J64103483H dhe vlerë 1.250.000 (një milion e

dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSh).

3. “EURO MEGA 2010” sh.p.k me NIPT K91624505A dhe vlerë 1.290.080 (një milion e

dyqind e nëntëdhjetë mijë e tetëdhjetë) lekë (pa TVSh).

4. “MURATI D” sh.p.k me NIPT K42003004T dhe vlerë 1.407.930 (një million e katërqind

e shtatë mijë e nëntëqind e tridhjetë) lekë (pa TVSH).

5. “SHPIRAGU” sh.p.k me NIPT J81503005U dhe vlerë 1.472.278 (një milion e katërqind

e shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë (pa TVSh).

6. “DENISA BRESHAJ” sh.p.k me NIPT L41904011K dhe vlerë 1.530.000 (një milion e

pesëqind e e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH).
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7. “4S” sh.p.k me NIPT L64425401K dhe vlerë 1.600.000 (një milion e gjashtëqind mijë)

lekë (pa TVSH).

8. “MEGA-PLAST-2L” sh.p.k me NIPT L56615701K dhe vlerë 1.607.520 (një milion e

gjashtëqind e shtatë mijë e pesëqind e njëzet) lekë (pa TVSH).

9. “PASTRIME SILVIO” sh.p.k me NIPT K91413010N dhe vlerë 1.621.226 (një milion e

gjashtëqind e njëzet e një mijë e dyqind e njëzet e gjashtë) lekë (pa TVSH).

10. “W.CENTER” sh.p.k me NIPT K63029402A ,nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Murati D” me NIPT K42003004T

2. “4S” me NIPT L64425401K

3. “Denisa Breshaj” me NIPT L41904011K

4. “W.CENTER” me NIPT K63029402A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “Murati D” sh.p.k. është SKUALIFIKUAR, për arsye se sasitë e

kërkuara të mallrave në formularin e ofertës janë të palexuara dhe jo sipas përcaktimeve

të formularit të fertës në DST.

2. Operatori ekonomik “4S” sh.p.k është SKUALIFIKUAR, për arsye se nuk ka paraqitur

kontratën e nënshkruar me institucionin shtetëror dhe vërtetimin e realizimit për

furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve ,në vlerën prej 40% (690.740

(gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet) lekë) e fondit limit të vënë në

dispozicion, sipas DST.

3. Operatori ekonomik “Denisa Breshaj” është SKUALIFIKUAR, për arsye se nuk ka

paraqitur kontratën e nënshkruar me institucionin shtetëror dhe vërtetimin e realizimit për

furnizime të ngjashme të realizuara gjatë tre viteve ,në vlerën prej 40% (690.740

(gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e shtatëqind e dyzet) lekë) e fondit limit të vënë në

dispozicion, sipas DST.

4. Operatori ekonomik “W.CENTER” është SKUALIFIKUAR, për arsye të mosparaqitjes

së dokumentave të kërkuara sipas kritereve në DST.

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

adresë “Durrës, L.14, Rr.Tiranë” me vlerë të përgjithshme prej 1.147.800 (një milion e njëqind

e dyzet e shtatë mijë e tetëqind) lekë (pa TVSh);, ka paraqitur të gjitha dokumentat e kërkuara

sipas DST dhe për këtë arsye 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 05.07.2018.

Ankesa: Nuk ka
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