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FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

            

 

Për: “FEDOS” shpk, me adrese: Rruga  L.Gurakuqi , Tirane  

 

* * * 

Procedura e prokurimit:  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Vidiogastroskop(set) “ 

 

 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Data 23 Janar 2017 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

1. “FEDOS” shpk        Numri i NIPT-it K01514009I 

Vlera  3 490 000(tre milion e katerqind e nentedhjete mije  ) leke pa TVSH.  

 

Jane  skualifikuar  ofertuesit   e  meposhtem: 

 

1. “BIOMETRIK                                                                         Numri i NIPT-it  Nuk ka  

Vlera :  Nuk ka te ofruar . 

Vlera :  Nuk ka te ofruar. 

2. “Montal” shpk        Numri i NIPT-it  J62009007F 

Vlera : Nuk ka te ofruar . 

Jane s’kualifikuar operatoret e meposhtem  

1.Biometrik: Nuk ka  paraqitur te gjithe dokumentacionin e kerkuar ne DST. Nuk ka paraqitur as oferte. 

3.MONTAL  Nuk ka  paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara ne dst.,me perjashtim te Vertetimit per 

shlyerjen e detyrimeve te energjise elektrike. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “FEDOS” shpk, me adrese: Rruga L.Gurakuqi 

Pallati Albsig , Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3  490 000 (tre milion e 

katerqinde nentedhjete mije  ) leke pa TVSH  është identifikuar si oferta e suksesshme. 



 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres se Specialiteteve Nr.3, Tirane, kopjen e 

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

e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 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 për prokurimet publike nr.9643 

date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  31.01.2017 

 

Ankesa: ka ose jo  Nuk ka ankesa.  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  

 

Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor  

 

     VALDETE   MALAJ 


