
 

 
 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË 
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Nr. _________ Prot.                                                                          Tiranë, më ___/___/2016 
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Tel: +355 4 2364432 ,  Fax : +355 4 2364432    
Web site: www.umed.edu.al 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: Subjekti “W CENTER” sh.p.k. 

         NIPT: K63029402A 

Adresa: Lagjja 8 shkurti, pallati 2-katësh, përballë gjimnazit “Perikli 
Ikonomi”, Fier 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë për 

Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”. 

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

ofruara: 

1. ”ALEN CO” sh.p.k., me NIPT  K832113401M dhe vlerë 1.641.860 (një milionë e 

gjashtëqind e dyzet e një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH).  

2. “DIMEX” sh.p.k., me NIPT J61805519O, dhe vlerë 1.320.160 (një milion e 

treqind e njëzet mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë (pa TVSH). 

3. “MURATI D” sh.p.k., me NIPT  K42003004T dhe vlerë 1.386.720 (një milion e 

treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet) lekë (pa TVSH). 

4. “T&M CHEMICAL DISTRIBUTION” sh.p.k., me NIPT  L41823009V, nuk ka 

paraqitur ofertë ekonomike. 

5. “ATLANTIK 3” sh.p.k., me NIPT  K22218003V dhe vlerë 1.495.500 (një milion e 

katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH). 
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6. ”EURO MEGA 2010” sh.p.k., me NIPT  K91624505A dhe 1.192.725 (një milion e 

njëqind enëntëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e njëzet  e pesë) lekë (pa TVSH). 

7. “PASTRIME SILVIO” sh.p.k., me NIPT  K91413010N dhe vlerë 1.817.570 (një 

milion e tetëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë (pa 

TVSH). 

8. “W CENTER” sh.p.k., me NIPT  K63029402A dhe vlerë 1.695.495 (një milionë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) leke (pa 

TVSH). 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. ”ALEN CO” sh.p.k.  

2. “DIMEX” sh.p.k. 

3. “MURATI D” sh.p.k.  

4. “T&M CHEMICAL DISTRIBUTION” sh.p.k. 

5. “ATLANTIK 3” sh.p.k. 

6. ”EURO MEGA 2010” sh.p.k. 

7. “PASTRIME SILVIO”  sh.p.k. 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Subjekti “ALEN-CO” sh.p.k, skualifikohet për arsye e mëposhtme: 

Kontrata e ngjashme e paraqitur me institucion shtetëror nuk përfshin furnizime 

të ngjashme (materiale pastrimi dhe detergjentë), si dhe për furnizime të ngjashme 

me subjekt privat ka paraqitur vetëm faturë tatimore dhe jo kontratë të 

nënshkruar.  

Një pjesë e mostrave të paraqitura në datën e hapjes së ofertave nuk janë sipas 

specifikimeve teknike të përcaktuara në DST.  

Në ofertën e paraqitur, sasitë e detergjentëve dhe materialeve të pastrimit nuk 

përkojnë me sasitë e kërkuara nga Autoriteti Kontraktor. Këto sasi janë të 

dyfishuara dhe si rrjedhojë oferta ekonomike është e pavlefshme.  
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2. Subjekti “DIMEX” sh.p.k, skualifikohet për arsye se në datën dhe orën e hapjes së 

ofertave nuk është paraqitur pranë Autoritetit Kontraktor me mostrat përkatëse 

objekt prokurimi si dhe ka mungesë në shumicën e dokumentacionit të kërkuar 

sipas DST. 

 

3. Subjekti “MURATI D” sh.p.k, skualifikohet për arsyet e mëposhtme:  

Një pjesë e mostrave të paraqitura në datën e hapjes së ofertave nuk janë sipas 

specifikimeve teknike të përcaktuara në DST.  

4. Subjekti “T&M CHEMICAL DISTRIBUTION” sh.p.k, skualifikohet për arsye se nuk 

ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DST. 

 

5. Subjekti “ATLANTIK 3” sh.p.k, skualifikohet për arsyet e mëposhtme:  

Një pjesë e mostrave të paraqitura në datën e hapjes së ofertave nuk janë sipas 

specifikimeve teknike të përcaktuara në DST 

6. Subjekti “EURO MEGA 2010” sh.p.k, skualifikohet për arsyet e mëposhtme:  

Për furnizime të ngjashme me subjekt privat ka paraqitur vetëm fatura tatimore 

dhe jo kontratë të nënshkruar.  

Një pjesë e mostrave të paraqitura në datën e hapjes së ofertave nuk janë sipas 

specifikimeve teknike të përcaktuara në DST.  

7. Subjekti “PASTRIME SILVIO” sh.p.k skualifikohet për arsyet e mëposhtme:  

Një pjesë e mostrave të paraqitura në datën e hapjes së ofertave nuk janë sipas 

specifikimeve teknike të përcaktuara në DST.  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “W CENTER” 

sh.p.k. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.695.495 (një milionë 

e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) leke 

(pa TVSH) është identifikuar si oferta e suksesshme. 
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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 më 30.11.2016 

Ankesa: PO 

Nga operatori ekonomik “MURATI D” sh.p.k. më datë 05.12.2016 dhe ka marrë 

përgjigje më datë 12.12.2016. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

    REKTOR 

Prof. Dr. Arben GJATA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punoi dhe konceptoi: Anisa Caka 

Kopje gjithsej: 3 

Miratoi: Tea Kaceli 
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