
 

 
 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË 

REKTORATI 

 

Nr. _________ Prot.                                                                          Tiranë, më ___/___/2017 

 

 
Adresa: Rruga ”Dibrës” Nr. 371, 1005 – Tiranë ,                       Faqe 1 nga 3  
Tel: +355 4 2364432 ,  Fax : +355 4 2364432    
Web site: www.umed.edu.al 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: Subjekti “ONUFRI” sh.p.k. 

         NIPT: J91801003E 

Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga Konferenca e Pezës, Ndertesa Nr. 

71, Hyrja 5, Kodi Postar 1027 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje diploma për Universitetin e Mjekësisë, 

Tiranë”. 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1. ”ONUFRI” sh.p.k., me NIPT  J91801003E dhe ofertë ekonomike 1.735.500 (një 

milion e shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH).  

2. “KRISTALINA KH” sh.p.k., me NIPT K11501002D dhe ofertë ekonomike 

2.493.000 (dy milionë e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë) lekë (pa TVSH). 

3. “ALBDESIGN PSP” sh.p.k., me NIPT  L51819005Q dhe ofertë ekonomike 

3.017.100 (tre milionë e shtatëmbëdhjetë mijë e njëqind) lekë (pa TVSH). 

4. “ILAR” sh.p.k., me NIPT J62027009T dhe ofertë ekonomike 2.670.000 (dy milionë 

e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH). 

5. “MORAVA” sh.p.k., me NIPT J82019001J dhe ofertë ekonomikë 1.874.340 (një 

milion e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e treqind e dyzet) Lekë (pa TVSH). 

6. “MALUKA” sh.p.k., me NIPT J71424009P, i cili nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike. 
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7. “EKSPO SISTEM” sh.p.k., i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “KRISTALINA KH” sh.p.k. 

2. “ALBDESIGN PSP” sh.p.k. 

3. “ILAR” sh.p.k. 

4. “MORAVA” sh.p.k. 

5. “MALUKA” sh.p.k. 

6. “EKSPO SISTEM” sh.p.k. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Subjekti “KRISTALINA KH” sh.p.k. skualifikohet për arsye se mostra e paraqitur 

nuk është sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në Dokumentat Standarde të 

Tenderit. Ky subjekt ka paraqitur vetëm një karton dëshmie të Universitetit 

”Aleksandër Xhuvani” dhe një karton bosh me shënimin ”Universiteti Politeknik i 

Tiranës”. 

2. Subjekti “ALBDESIGN PSP” sh.p.k. skualifikohet për arsye se mostra e paraqitur 

ka mangësi të elementeve të sigurisë të kërkuara, si Printim U- Vizibël (ultravjoletë) 

i numrit të matrikullimit dhe numrit të diplomës (sipas figurës orientuese – f) si 

dhe të logos U-Vizibël  (ultravjoletë) sipas (figurës orientuese – j). Përsa i përket 

printimeve mbi karton, fjalët DEKAN dhe REKTOR nuk janë printuar me thellësi 

goditje 1.0 mm (sipas figurës orientuese – d) dhe ngjyra e logos së Republikës nuk 

është printuar me ngjyrë të nxehtë (varak) 3 (sipas figurës orientuese – e). 

Holograma 2 color rrethore 25 mm në mostrën e paraqitur nuk ka të printuara mbi 

të gërmat UMT (sipas figurës orientuese – k). 

3. Subjekti “ILAR” sh.p.k. skualifikohet për arsye se mostra e paraqitur ka mangësi të 

elementeve të sigurisë të kërkuara, si Printim U- Vizibël (ultravjoletë) i numrit të 

matrikullimit dhe numrit të diplomës (sipas figurës orientuese – f), si dhe mungon 

plotësisht printimi i logos U-Vizibël (ultravjoletë) sipas (figurës orientuese – j). 

Holograma 2 color rrethore 25 mm në mostrën e paraqitur nuk ka të printuara mbi 

të gërmat UMT (sipas figurës orientuese – k). 

4. Subjekti “MORAVA” sh.p.k. skualifikohet për arsye të mosdorëzimit të mostrës së 

kërkuar, për shkak se personi i paraqitur pranë AK nuk dispononte autorizim nga 

operatori ekonomik ofertues.  

5. Subjekti “MALUKA” sh.p.k. skualifikohet për arsye të mosparaqitjes së 

dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet Standarde të Tenderit. 
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6. Subjekti “EKSPO SISTEM” sh.p.k. skualifikohet për arsye të mosparaqitjes së 

dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet Standarde të Tenderit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “ONUFRI” 

sh.p.k. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.735.500 (një milion 

e shtatëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH), është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit, brenda 10 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, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit Nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin publik”. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.12.2016 

Ankesa: JO 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

    REKTOR 

Prof. Dr. Arben GJATA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Investimeve: Tea Kaceli 

Punoi dhe konceptoi: Anisa Caka 

Kopje gjithsej:3 
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