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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: ”Life” sh.p.k
NUIS: L41629010D
TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Barrikadave, pallati Galeria e Tiranes, nr 6,

(ish Kinema 17 Nentori)

* * *

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”

Numri i referencës së procedures: REF-98868-12-13-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje libri shkencor për fond biblioteke”

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. Artin Çili NUIS: L31806004K

Vlera 1 243 120 (një milion e dyqind e dyzet e tre mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSh

2. ”Life” sh.p.k NUIS: L41629010D

Vlera 1 193 400 (një milion e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e katërqind) lekë pa TVSH

I s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse:

1. Operatori ekonomik Artin Çili , me ofertë ekonomike me vlerë 1 243 120 (një milion e
dyqind e dyzet e tre mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSh nuk kualifikohet, për arsye se:

- nuk ka paraqitur të plotë kontratën për të dëshmuar furnizimet e mëparshme të ngjashme,
të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, një vlerë jo më
pak se 30 % të vlerës së fondit që prokurohet.

- formulari i Ofertës, sipas Shtojcës 1, nuk është paraqitur sipas përcaktimeve të DST-së,
pasi mungon ISBN-ja e librave dhe oferta e paraqitur për librat e kërkuar nga Fakulteti i
Shkencave Mjekësore Teknike ka kaluar fondin limit të këtij fakulteti (fondi limit për

http://www.umed.edu.al
mailto:info@umed.edu.al


Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 – Tiranë, www.umed.edu.al
info@umed.edu.al

Faqe 2 nga 2

FSHMT-në është 865 050 lekë pa TVSH, ndërsa oferta është 896 920 lekë pa TVSH).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin ”Life” sh.p.k me

NUIS: L41629010D, me adresë, TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Barrikadave, pallati

Galeria e Tiranes, nr 6, (ish Kinema 17 Nentori), me ofertë ekonomike me vlerë 1 193 400

(një milion e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e katërqind) 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 28.12.2018.

Ankesa: nuk ka patur.
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