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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: “O.E.S DISTRIMED” sh.p.k
NUIS: K31520054N
Tiranë Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati".

* * *

Procedura e prokurimit: “procedurë e hapur”

Numri i referencës së procedures: REF-91700-10-26-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje paisjesh laboratori për Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë”

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:

- Bashkimi i Operatorëve

“Biometric Albania” Nuis J61827062E

“AL Medical” Nuis K21511002I

Vlera 9 691 000 (nëntëmilion e gjashtëqind e nëtëdhjetë e një mijë) Lekë pa Tvsh.

- “BNT Electronics” Nuis J61817047D

Vlera 9 308 114 (nëtëmilion e treqind e tetëmijë e njëqind e katërmbëdhjetë) €.

- “Krijon” Nuis K12023001A

Vlera- nuk ka sjellë ofertë ekonomike.

- “O.E.S DISTRIMED” Nuis K31520054N

Vlera 11 200 000 (njëmbëdhjetëmilion e dyqind mijë ) Lekë pa Tvsh.
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Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

- Operatorët ekonomik ”Biometric Albania dhe Al medical ”( bashkim operatorësh) me
ofertë ekonomike 9 691 000 (nëntëmilion e gjashtëqind e nëtëdhjetë e një mijë) Lekë pa
Tvsh, nuk kualifikohen sepse, Kontrata për bashkim të përkohshëm nuk është hartuar në
përputhje me piken 2 te nenit 74 te VKM-se 914, date 29.12.2014, e ndryshuar, në të cilën
nuk është e përcaktuar përqindja e pjesëmarrjes së punës shërbimit furnizimit si dhe nuk janë
përmbushur specifikimet teknike sipas Dokumentave Standarte të Tenderit , nuk plotësohen
Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.3 Kapaciteti teknik, pika 3 pasi nga verifikimet e
katalogut te paraqitur nuk plotësohen specifikimet teknike.

- Operatori ekonomik “BNT Electronics”, me Nuis J61817047D dhe me ofertë ekonomike
9 308 114 (nëtëmilion e treqind e tetëmijë e njëqind e katërmbëdhjetë) €, nuk kualifikohet
sepse, OE nuk ka paraqitur të gjitha autorizimet nga prodhuesi ose distributori, nuk ka
paraqitur të gjitha certifikatat CE dhe deklaratat e Konformitetit. Specifikimet teknike te
aparaturave nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara sipas shtojces nr.10 si
dhe oferta ekonomike në lekë dhe në euro, është në kundërshtim me shtojcën 1 përsa i përket
formularit të ofertës

- Operatori ekonomik “Krijon” me Nuis K12023001A, nuk kualifikohet spse nuk ka sjellë

ofertë ekonomike si dhe nuk ka plotësuar kriteret sipas Dokumentave Standarte të Tenderit.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “O.E.S DISTRIMED”

sh.p.k me NUIS K31520054N, me adresë Tiranë Bulevardi Bajram Curri, pallati "Kastrati", me

ofertë ekonomike 11 200 000 (njëmbëdhjetëmilion e dyqind 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, 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 12.12.2018.
Ankesa:Po
Është kthyer përgjigje .
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