
 

 
 

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 “BNT ELECTRONISC” sh.p.k. 

         NIPT: J61817047D 

Adresa: Bulevardi Zhan D’ark, nd. 32, hyrja 16, kati 2, ap. 1, Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisjesh elektronike për Universitetin e 

Mjekësisë, Tiranë”. 

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 

 

 

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

ofruara: 

1. BNT ELECTRONICS sh.p.k., me NIPT J61817047D dhe vlerë 7.733.500 (shtatë 

milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë (pa TVSh); 

2. C.C.S. sh.p.k., me NIPT J601901033C, i cili nuk ka paraqitur ofertë ekonomike; 
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3. EURO INFORM sh.p.k., me NIPT K33721008C, i cili nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike; 

4. PS STORE sh.p.k., me NIPT L01606034A dhe vlerë 7.983.900 (shtatë milionë e 

nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind) lekë (pa TVSh); 

5. SINTEZA CO sh.p.k., me NIPT K11324003F, i cili nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. C.C.S. sh.p.k. me NIPT J601901033C 

2. EURO INFORM sh.p.k. me NIPT K33721008C 

3. SINTEZA CO sh.p.k. me NIPT K11324003F 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Subjekti “SINTEZA CO” sh.p.k.  SKUALIFIKOHET për arsye se nuk ka paraqitur 

formularin e ofertës sipas shtojcës 1, apo një dokument tjetër si ofertë ekonomike, 

si dhe nuk ka paraqitur dokument nga prodhuesi paisjeve, që do të ofertojë që 

kompania është e autorizuar nga prodhuesi për të ofruar produktet e kërkuara. 

 

2. Subjekti “EURO INFORM” sh.p.k.  SKUALIFIKOHET për arsyet se nuk ka paraqitur 

dokumentet e kërkuara sipas Dokumenteve Standarde të Tenderit, por ka paraqitur 

vetëm dokumentin e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe asnjë dokument 

tjetër. 

 

3. Subjekti “CCS” sh.p.k.  SKUALIFIKOHET për arsyet se nuk ka paraqitur dokumentet 

e kërkuara sipas Dokumenteve Standarde të Tenderit, por ka paraqitur vetëm 

dokumentin e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit dhe asnjë dokument tjetër. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “BNT 

ELECTRONISC” sh.p.k. me adresë Bulevardi Zhan D’ark, nd. 32, hyrja 16, kati 2, ap. 

1, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7.733.500 (shtatë 

milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e pesëqind) lekë (pa TVSh), është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë me adresë 

Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë, sigurimin e 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 (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet 
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ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej 7.983.900 (shtatë milionë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë 

e nëntëqind) lekë (pa TVSh), 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 21.02.2017 

 

Ankesa: PO 

 

Nga operatori ekonomik “PC STORE” sh.p.k. më datë 27.02.2017 dhe ka marrë 

përgjigje më datë 06.03.2017. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

    REKTOR 

Prof. Dr. Arben GJATA       
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