
Shtojca 13

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data]

Për:Marlen shpk nipt J73312230J Adresa: Rr Sul Misiri Elbasan]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-17973-O4-15-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Materiale Stomatologjike per nevojat e vitit 2019 me
vlere 5000000leke pa tvsh ]

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  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. 1-Avantage Dental nipt K01606002H
Vlera 4 400 000 leke(katermilionekaterqindmi

2- Marlen shpk nipt J 73312230 J
Vlera 4 817 750 (katermilioneteteqindeshtatembedhjetemijeeshtateqindepesedhjete)leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Avantage Dental nipt K01606002H

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1- Ne kriteret e pergjitheshme te kualifikimit nuk permbush piken D, pasi vertetimi dhe listepagesat
e sigurimeve shoqerore te punonjesve jane te dates 24 shtator 2018. Sipas legjislacionit ne fuqi keto
detyrime duhet te paguhen per cdo muaj.
2- Ne kriteret e vecanta te kualifikimit, nuk ploteson piken 1,

a) Mungon deklarata e konfliktit te interesit

3- Ne kapacitetin ekonomik financiar pika 2.2.1. vetetim per xhiron mesatare vjetore te tre viteve te
fundit d.m.th vitet 2016;2017;2018; vertetimi juaj eshte 2015;2016;2017.
4- Ne kapacitetin teknik, pika 1, nuk plotesoni kushtin a) furnizime te ngjashme per arsye se;

a) Kur furnizimet behen me institucionet shterore operatori duhet te paraqese vertetim

realizimi nga institucioni dhe faturat perkatese te tre viteve te fundit. Vertetimi dhe kontrata

qe keni paraqitur me institucionet publike eshte e vitit 2011.

b) Kur furnizimet jane realizuar me subjekte private operatori ekonomik duhet te paraqese

faturat tatimore ku vertetohet objekti i prokurimit dhe vlera 40% e kontrates.

Ne faturat tatimore qe ju keni paraqitur vetem 3 artikuj e gjejne veten nga 165 artikuj.



5- Ne kapacitetin teknik nuk plotesoni piken 4 per autorizimet:

Autorizmet qe ju keni paraqitur per keto distributor si me poshte nuk vlejne pasi:
Autorizimi nga “Bonart” autorizimi thote materialet e kesaj kompanie prodhuese kane 12 muaj garanci,
kurse deklarata juaj eshte per 24 muaj garanci(po ashtu edhe kerkesa e Autoritetit Kontraktor.
Autorizimi i distributorit “Cranberry” i ka tejkaluar afati ne 16.4.2019.
Autorizimi i distributorit “Promedica” i ka tejkaluar afati ne 31.12.2018.
Autorizim i distributorit “Cene Dental” i ka tejkaluar afati ne 28.12.2018 .
Qe autorizimi nga distributoret Çene shpk ;Eurodenta shpk te jene te vlevshem duhet te kishit paraqitur
autorizimin e tyre nga firma prodhuese qe verteton lidhjen e distributorit me prodhuesin.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Marlen shpk nipt J73312230J
Adresa: Rr Sul Misiri Elbasan]

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 4 817 750(Katermilioneteteqindeshtate
mbedhjetemijeeshtateqindepesedhjete leke pa tvsh]/ është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Klinikes Stomatologjike Universitare Tirane ]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 15 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 08/05/2019

Ankesa: ka ose jo Nuk ka

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Anis THODHORJANI




